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Yrkande – Gång och cykelbro 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
1. Beslut i ärendet gällande gång- och cykelbro vid Casinot planeras in när 
beslutsunderlaget kring Lindholmsförbindelsen har kompletterats avseende 
analys av resenärsnyttor, kopplingar till omgivande trafiksystem med mera. 
 
 
 
Yrkandet 
 

Demokraterna anser att det samlade beslutsunderlaget för 
Lindholmsförbindelsen och gång-/cykelbro mellan Casinot och Lindholmen (Hugo 
Hammars Kaj) inte är tillräckligt för att ta definitiva beslut. I ärendet kring 
Lindholmsförbindelsen yrkar vi på att en rad kompletteringar av 
beslutsunderlaget skall göras. 
 
Gällande det liggande förslaget om gång-cykelbro vid Casinot behöver bland 
annat följande värderas: 
 
1. Hisingsbron står färdig att öppnas i ett betydligt mer cykelvänligt utförande än 
den gamla Göta Älvbron. Vi behöver utvärdera hur detta påverkar cykeltrafiken. 
2. Den föreslagna bron ligger ganska nära Hisingsbron. En stor del av cyklisterna 
på Casinobron bedöms vara en överflyttning från Hisningsbron till Casinobron. 
3. Det finns inte redovisat hur anknytningen skall ske mot citykärnan, in mot 
Hamngatorna. Detta är beroende av flera andra beslut som i dagsläget inte är 
utredda. Det finns risk att bron inte skapar de genvägar som är önskvärda. 
4. Kostnaden för bron är hög, uppemot 1 miljard kronor. Det behöver upprättas 
en tydlig prioriteringsordning mellan Göteborgs trafikprojekt innan en så stor 
kostnad kan beslutas. 
5. Det behöver också utredas om cykelbron ersätter den populära färjetrafiken. 
För att finansiera en så stor investering som en ny cykelbro förefaller det troligt 
att färjetrafiken mellan Stenpiren och Lindholmen läggs ner. 
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Tilläggsyrkande – Inriktningsbeslut avseende 
ny gång- och cykelbro mellan Lindholmen - 
Centrum 
Förslag till beslut 
I Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

 

1) Brons utformning ska vara i klassisk stil och harmonisera med arkitekturen inom 
vallgraven. Bron ska utformas i samma stil som exempelvis Kämpebron, Tyska 
bron eller Kungsportsbron. 
 

2) Trafiknämnden i samarbete med berörda nämnder får i uppdrag att ta fram en 
samlad helhetslösning för cyklister med fokus på framkomlighet, säkerhet samt 
planskildhet med separata cykelkörfält i anslutning till följande projekt:  
a) Lindholmsförbindelsen 
b) Cykelbro mellan Lindholmen-Centrum 
c) Nya Hisingsbron 
d) Upprustning av kanalmurar längst Fattighusån och Stora Hamnkanalen 
e) Operalänken 
f) Allélänken 
g) Centralstationen och Centralenområdet 
h) Skeppsbroprojektet 
i) Järnvågsgatan 
j) Västlänken 

 
3) Trafiknämnden får i uppdrag att projektera följande cykelstråk med fokus på 

framkomlighet, säkerhet samt planskildhet med separata cykelkörfält 
a) Operan-Brunnsparken-Kungsportsplatsen-Avenyn-Götaplatsen-Universitetet 
b) Stenpiren-Brunnsparken-Drottningtorget-Ullevi-Liseberg 
c) Drömmarnas kaj-Lilla bommen-Stenpiren-Skeppsbron-Rosenlund-

Masthugget-Klippan-Långedrag 
d) Rosenlund-Järntorget-Linnégatan- Slottsskogen-Högsbo-Askim-Hovås 

 
4) Park-och natur får i uppdrag att ta fram ett förslag på vackra och harmoniska 

grönytor längst de nya cykelstråk som ska arbetas fram under punkt 1 och 2  
 

5) I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande  
2021-05-17 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 2.1.3 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (4) 
   
   

Yrkandet 
 
Eftersom tunnelalternativet för Lindholmsförbindelsen inte medger cykeltrafik så 
välkomnar SD att det nu finns ett skarpt förslag på en cykelbro längre in i älven vid 
Packhuskajen. 

Eftersom bron kommer att ansluta vid Casinot som ligger inom vallgraven så är det 
många riksintressen som måste tas i beaktande. Det finns många vackra broar över 
stadens kanaler som kan vara stilbildande för den nya cykelbron, exempelvis Kämpebron, 
Tyska bron eller Kungsportsbron.  

 

 

Bron måste passa in i den klassiska arkitekturen på fastlandssidan. Man får inte låta bron 
bli ännu ett modernistiskt experiment. Vi har alla ett gemensamt ansvar att värna om det 
arkitektoniska kulturarvet i den centrala staden, och då särskilt inom vallgraven.  

I övrigt är förslaget är väl utrett och placeringen innebär att varken trafik med 
kryssningsfartyg eller Stenafärjorna påverkas. SD delar i stort SLK:s bedömning om de 
nyttor som bron medför. 

Det är många älvförbindelser på gång nu. Hisingsbron är snart klar och det kommer att 
beslutas om en spårvagnstunnel under älven. Många stora stadsutvecklingsprojekt är på 
gång i anslutning till de dessa älvförbindelser.  Hela älvstranden från Centralen till 
Stigberget kommer att bebyggas och förändras. 

Det är därför nu viktigare någonsin att ta ett samlat grepp om de möjligheter som finns 
för att Göteborg ska bli Sveriges bästa cykelstad. Alla förutsättningar finns, men då måste 
Trafiknämnden ta ett samlat grepp över Göteborgs cykelstråk. Alla projekt som nämnts i 
tilläggsyrkandet måste inkluderas och man måste arbeta projektöverskridande. 

Vidare måste cykelstråken vara gröna och inbjudande. (Se SD yrkande Bilaga1).  SD 
vill ge Park- och Naturnämnden i uppdrag att utforma cykelstråken med planteringar, 
grönytor och avskärmning från biltrafik så att det blir en härligt grön upplevelse att färdas 
med cykel i Göteborg. 

 

Bilagor 

1) SD Yrkande 2020-05-15 
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Bilaga 1 

 

Yrkande angående – Samordna cykelarbetet i 
Göteborgs Stad 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1) Komplettera planen med uppdrag att lösa konflikter mellan cyklister och 
fotgängare vid färjestationerna Stenpiren och Lindholmen. 

2) Komplettera planen med uppdrag att lösa kö-problematiken vid på- och 
avstigning av Älvsnabbare vid Stenpiren och Lindholmen 

3) Planen kompletteras med ett särskilt uppdrag att tillse att följande cykelstråk 
optimeras med avseende på framkomlighet och säkerhet. Konflikter med 
fotgängare, bilar och spårväg ska undvikas när det är tekniskt möjligt.  
a) Operan-Brunnsparken-Kungsportsplatsen-Avenyn-Götaplatsen-Universitetet 
b) Stenpiren-Brunnsparken-Drottningtorget-Ullevi-Liseberg 
c) Drömmarnas kaj-Lilla bommen-Stenpiren-Skeppsbron-Rosenlund-

Masthugget-Klippan-Långedrag 
d) Rosenlund-Järntorget-Linnégatan- Slottsskogen-Högsbo-Askim-Hovås 

4) Komplettera planen med ett tydligt direktiv att införa enhetliga cykelstolpar i hela 
staden som på ett yt-optimalt och smidigt sätt tillåter fastlåsning av cyklar på 
båda sidor stolparna. 

5) Komplettera planen med ett särskilt uppdrag till Park- och Natur om att separera 
bil- och cykelbanor med staket, häckar och planteringar. Syftet är att skapa en 
vacker, grön och inbjudande korridor för cyklister på pendelstråken. 

6) I övrigt bifalla yrkandet 

 

 

 

 

 

  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2020-05-15 
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Yrkandet 
 
Det finns mycket att säga om cykelprogrammet. Man borde tala mer om konkreta förslag 
på lösningar på de ställen som idag är röriga, svårframkomliga och farliga.  
Därför föreslår SD att man koncentrerar arbetet på 4 stråk och där lägger ner resurser och 
ansträngningar. Man måste lösa cykelproblemet vid Brunnsparken. Cyklar måste få egna 
körfält här när det är tekniskt möjligt. Man måste arbeta lösningsorienterat. 
 
Ett annat stort problem är kaoset vid på- och avstigningarna vid färjelägren Lindholmen 
och Stenpiren. Det finns förbättringspotential för de ramper man byggt idag. Idag orsakar 
dessa trängsel och irritation vid på- och avstigning. Vidare så korsas gångtrafikanternas 
och cyklisternas stråk vid dessa stationer på ett farligt och ogenomtänkt sätt. Detta måste 
lösas snarast. 
 
Det är bra med cykelpendlingsstråk, men idag är de enformiga och sterila istället för 
vackra och inbjudande. Dessutom går de ofta helt nära biltrafiken. Därför borde alla 
cykelpendlingstråk separeras från bilkörfälten med gröna barriärer. Detta skulle skapa 
trevliga, gröna och vackra stråk, som alldeles säkert skulle motivera fler att cykelpendla 
till jobbet. Detta speciella uppdrag ska Park-och Natur ansvara för, och tilldelas resurser 
så att uppdraget kan lösas inom förvaltningens ramar. 
 
Ett annat område som kan förbättras är de undermåliga cykelparkeringarna som består av 
två svarta böjda rör. Har man en cykelkorg kan man inte använda dom på ett bra sätt. 
Detta är ett exempel på när man ignorerar brukarna, och istället kommer på något eget 
utan en ordentlig analys. 
   
 

 

Ineffektiva cykelstolpar som måste ersättas. 

 

Två av åtgärdsområdena som är värt att kommentera är Stöd och tjänster samt 
Kommunikation. Vad kostar egentligen Styr och ställ? Man borde överväga om det inte är 
bättre att bygga fler riktiga cykelställ till pendlare och besökare som använder sina egna 
cyklar. Nu tar styr och ställ upp väldigt mycket plats på centrala ställen. 

Vi lever i ett informationssamhälle. Behöver vi då så många kommunikatörer? Alla kan 
snabbt få den information dom vill via sina mobiler. Vissa av stadens appar till stöd för 
cyklister är bra, men det här med kommunikation och kommunikatörer i Göteborg tar för 
mycket plats. Det är bättre att prioritera bra cykelstråk i centrum än att producera 
kostsamma och felriktade kampanjer.  
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Inriktningsbeslut avseende ny gång- och 
cykelbro mellan Lindholmen - Centrum     
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, 
planera för en gång- och cykelbro över Göta älv i enlighet med vad som framgår av 
trafiknämndens förslag och med följande styrande inriktningar: 
a. Bron ska vara placerad mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj inom det 

geografiska område som redovisas i trafiknämndens förslag. 
b. Den totala projektramen får maximalt uppgå till 900 mnkr i 2020 års prisnivå. 

2. Inriktning för fortsatt planering i enlighet med punkten ovan godkänns under 
förutsättning att beslut om alternativ för Lindholmsförbindelsen (dnr 0646/21) ska 
fortsätta planeras antingen som en tunnel eller en bro med segelfri höjd om minst 27 
meter. 

Sammanfattning 
Trafiknämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om den fortsatta 
inriktningen för planering av en ny gång- och cykelbro över Göta älv, så att arbete med 
genomförandestudie, detaljplan och miljödom kan påbörjas. 

Inriktningsbeslutet avser i första hand att fastställa placering och ekonomiska ramar för 
det fortsatta planeringsarbetet. Baserat på tidigare genomförda utredningar om placering 
för att uppnå eftersträvade nyttor och kvaliteter, vägt i förhållande till genomförbarhet, 
föreslås att den fortsatta planeringen avgränsas till en sträckning mellan Packhuskajen 
och Hugo Hammars kaj.  

Projektet föreslås ges en samlad projektram om 900 mnkr (2020 års prisnivå), som 
begränsning för den fortsatta planeringen, där ambitionen är, utifrån de kalkyler som 
tagits fram i tidigt skede, att ett framtida genomförande ska understiga detta. 

Stadsledningskontorets sammanvägda bedömning är att trafiknämndens förslag avseende 
placering och funktion är väl utrett och ligger i linje med tidigare uppdrag och strategiska 
inriktningar samtidigt som det går hand i hand med pågående översiktliga planering för 
att utveckla den centrala staden. Åtgärderna har ett tydligt socialt och ekologiskt 
perspektiv och utgör en utpekad åtgärd såväl i budget som i styrande planer och program. 
Investeringsbehovet och de ekonomiska effekterna med ett framtida genomförande är 
betydande och medför att det finns behov att i såväl kommande budgetprocesser som 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-20 
Diarienummer 0637/21 
 

Handläggare  
Eric Roos 
Telefon: 031-365 04 06 
E-post: eric.roos@stadshuset.goteborg.se  
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inför ett framtida genomförandebeslut väga åtagandet i förhållande till andra behov och 
åtgärder i staden, inte minst på lite längre sikt. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
trafiknämndens förslag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kalkylerat investeringsbehov för att genomföra föreslagen gång- och cykelbro har 
bedömts till i storleksordningen 755 mnkr (2020 års prisnivå) och utifrån kvarstående 
osäkerheter och risker i detta tidiga skede föreslår trafiknämnden en projektram som 
grund för det fortsatta planeringsarbetet till 900 mnkr (2020 års prisnivå). Trafiknämnden 
framhåller behovet av att aktivt arbeta för och ha ambitionen att understiga denna ram 
som utgångspunkt för det fortsatta planeringsarbetet. 

Bedömda utgifter under den fortsatta planeringen avser företrädelsevis 
detaljplanekostnader och utgifter för genomförandestudie som sammantaget uppgår till i 
storleksordningen 45–50 mnkr. Detaljplanekostnader hanteras inom ramen för 
trafiknämndens driftverksamhet. Genomförandestudien hanteras som en del av 
investeringsutgifterna som får hanteras som en förgäveskostnad om projektet avbryts i ett 
senare skede. Inom ramen för pågående arbete med att omfördela frigjorda medel inom 
Västsvenska paketet har genomförandestudien avseende gång- och cykelbro över älven 
föreslagits som åtgärd för medfinansiering. Utifrån kommunfullmäktiges uttryckta 
inriktning i budget 2021 om att en planering av en ny gång- och cykelbro ska prioriteras 
förutsätter stadsledningskontoret att trafiknämnden vid ett inriktningsbeslut prioriterar 
den fortsatta planeringen inom planperiodens investeringsram. Trafiknämnden får vid 
behov återrapportera eventuella omprioriteringar och effekter på andra åtgärder och 
satsningar om den externa finansieringen av genomförandestudien uteblir. 

Kapitalkostnadseffekten för trafiknämnden när anläggningen tas i bruk har bedömts till 
cirka 30 mnkr per år, initialt under avskrivningstiden, medan den årliga driftkostnaden i 
detta skede har bedömts till i storleksordningen 0,6–4,1 mnkr per år beroende på vilket 
löpande driftbehov en slutlig utformning ger upphov till. Kapitalkostnadseffekter såväl 
som driftkostnadseffekter behöver omhändertas i framtida årliga budgetprocesser. 

Ekonomisk påverkan på andra parter inom staden avser främst markåtkomst för brofästen 
som hanteras genom fastighetsnämnden. Eventuell markåtkomst förväntas hanteras inom 
projektets budget och sker inom koncernen då Älvstranden Utveckling AB är nuvarande 
markägare. 

Investeringsbehovet för byggnationen har inte varit med i nämndens tidigare års 
investeringsnomineringar, utöver utrymme för genomförandestudien som har legat med i 
liggande planperiod 2021–2025. Åtgärden i sin helhet har arbetats in i det underlag som 
ligger till grund för nämndens investeringsnomineringar inför budget 2022. Det 
tillkommande investeringsbehovet påverkar främst investeringsvolymerna efter år 2025 
och den långsiktiga planen. 

De ekonomiska bedömningarna behandlas djupare i ärendebeskrivningen nedan och i 
trafiknämndens bilagda underlag. 

Vad avser den samhällsekonomiska bedömningen bedöms åtgärden som lönsam i 
förhållande till den kalkylerade investeringen om 755 mnkr. Trafiknämndens 
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uppskattning är att nyttorna troligen är något lågt värderade. Därför är nämndens 
bedömning således att även en investering med ett tak om 900 mnkr fortsatt kan bedömas 
som samhällsekonomiskt lönsamt, framförallt om det sker en ökning av cykeltrafiken och 
där ambitionen, utifrån den kalkylering som är genomförd, är att kunna genomföra 
åtgärden till en lägre investeringsvolym. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafiknämnden lyfter en rad positiva nyttor med åtgärden ur ekologiskt perspektiv som 
går i linje med gällande inriktningar för staden miljö- och klimatarbete. Framför allt som 
ett led i att främja ett hållbart resande och för att hantera den fördubbling av resor till fots 
eller med cykel över älven som förväntas ske i takt med att Göteborg växer.  

De restidsvinster som bedöms uppstå av den nya bron gynnar primärt resenärer med 
startpunkt nära bron. Störst restidsnytta får cyklister på Lindholmen. År 2035 visar 
modellanalysen att bron skulle bära 5 500 cykelresor varje dag. 

Trafiknämnden framhåller att nämnden ska verka för att klimatpåverkan från 
byggnationen ska minimeras och att åtgärderna ska planeras och genomföras på ett sätt 
som inte missgynnar sjöfart som är fossilfri och energieffektiv. 

Då en eventuell byggnation, med muddring, pålning och vibrationer som följd, ska ske i 
vattenområde behöver särskild försiktighet och hänsyn tas för att minimera påverkan på 
vattenlevande djur och växter, såväl som andra arter som kan påverkas. Trafiknämndens 
bedömning är att detta kan hanteras i det fortsatta arbetet, såväl som de risker som följer 
av att berörda mark- och vattenområden förväntas vara förorenade. 

Bedömning ur social dimension 
Ur den social dimensionen förväntas en ny gång- och cykelbro över älven ha en positiv 
inverkan, då den bidrar till en mer sammanhängande stad och minskade upplevda 
barriärer mellan den södra och norra älvstranden.  

En bro i läget mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen knyter an till flera viktiga 
stråk både för gång- och cykeltrafik på södra och norra sidan om älven. Åtgärden ansluter 
samtidigt mitt emellan två av Göteborgs största utbyggnads- och omvandlingsområden 
och kopplar upp dessa mot den befintliga stadskärnan, som därmed ges möjlighet att växa 
över älven. Förbättrade förutsättningar att gå och cykla innebär att Göteborgs Stad 
främjar färdsätt som är ekonomiskt tillgängliga, med möjlighet till låg eller ingen kostnad 
för resenären och som samtidigt bedöms ge positiva hälsoeffekter utifrån att fler väljer en 
aktiv form av transport. 

Brons utformning föreslås vara sådan att bron är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning samt att olika typer av cyklister och gående ska få plats att samsas 
på bron. Bron bedöms bidra till en mer positiv upplevelse av älvrummet och älvkanterna. 
Den nya länken förväntas bidra till att fler uppehåller sig kring älvkanterna, och skapar 
bättre förutsättningar för folkliv och näringsliv på ömse sidor om älven. 

Bilaga 
Trafiknämndens handlingar 2021-03-18 § 87 
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Ärendet  
Trafiknämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om den fortsatta 
inriktningen för planering av en ny gång- och cykelbro över Göta älv. 

Inriktningsbeslutet avser i första hand att fastställa placering och ekonomiska ramar för 
det fortsatta arbetet med en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars 
kaj. Därmed kan arbetet med genomförandestudie, detaljplan och miljödom påbörjas. 

Beskrivning av ärendet 
Trafiknämnden beslutade 2021-03-18 § 87 enligt följande:  

1. Trafikkontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på alternativ tidsplan för 
färdigställande av bron, inom fastslagen ekonomisk ram och utan att göra avkall på 
säkerhet, som möjliggör att bron ska kunna tas i drift senast 8 år efter 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut. 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att, 
tillsammans med berörda förvaltningar och bolag, planera för en gång- och cykelbro 
över Göta älv mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj utifrån följande 
inriktningar: 

a. Bron ska vara placerad inom det geografiska område som redovisas i figur 6 i 
trafikkontorets tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-11. 

b. Den totala investeringskostnaden får maximalt, med ambitionen att 
understiga detta, vara 900 miljoner kronor i 2020 års penningvärde. 

3. Trafiknämnden beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan, att 
fortsatt arbete med en gång- och cykelbro ska ha följande inriktningar: 

a. Bron ska erbjuda gående och cyklister minst 4 meter bred trafikyta vardera. 

b. Bron ska ha en segelfri höjd på cirka 6-7 meter i stängt läge och en 
obegränsad höjd i öppet läge. 

c. Åtgärden ska: 

i. Genom sin placering och utformning bidra till en positiv/förbättrad 
upplevelse av älvrummet.  

ii. Inte påtagligt skada sjöfartens intressen.  

iii. Vara kostnadseffektiv i både investerings- och driftskedet.  

iv. Under byggnation och i driftskede ha en minimerad påverkan på miljö 
och klimat. 

Trafiknämnden föreslår således kommunfullmäktige att besluta om att uppdra åt 
trafiknämnden att ansvara för och fortsätta planering av gång- och cykelbro med 
utgångspunkt i det förslag som följer av trafiknämndens underlag och med särskild 
inriktning avseende placering och ekonomisk ram.  
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Uppdrag och tidigare arbete 
Göteborgs Stad har under flera decennier planerat och utrett en gång- och cykelbro över 
Göta älv. Redan under början av 90-talet lades ett förslag till lågbro över älven fram i 
översiktsplanen och under 00-talet bedrev Göteborgs Stad intensiv planering för att få till 
stånd en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Arbetet 
avslutades efter att byggnadsnämnden beslutade att avbryta detaljplanearbetet i och med 
att mark- och miljööverdomstolen fastställde beslutet att inte godkänna ansökan om 
vattenverksamhet i slutet av 2009. 

Trafiknämnden har sedan 2017 arbetat med att på nytt utreda nya gång- och 
cykelförbindelser över Göta älv, vilket har resulterat i flera rapporter som har presenterats 
för trafiknämnden löpande. 

Önskemålet om fler gång- och cykelförbindelser över Göta älv har sedan 2017 avspeglats 
i ett antal olika uppdrag på nämnds- och kommunfullmäktigenivå: 

• I Mål- och inriktningsdokument 2017 för de planerande förvaltningarna står det att 
trafikkontoret ska inleda arbetet med en gång- och cykelförbindelse över älven 
mellan city och Frihamnen. 

• I kommunfullmäktiges budget 2018 pekas trafiknämnden ut som ansvarig för att en 
gång- och cykelbro ska förberedas i samband med Älvstadsarbetet. 

• I kommunfullmäktiges budget för 2020 och 2021 står följande: 

”Ökad framkomlighet över älven är avgörande för Göteborg när Älvstranden byggs 
ut med den nya stadsdelen Karlastaden och de tiotusentals nya arbetsplatser som 
planeras på främst Lindholmen och Masthuggskajen. Därför ska planeringen av en ny 
gång- och cykelbro över älven prioriteras.” 

Trafiknämndens förslag avseende projektets nyttorealisering, ekonomi och tid  
Trafiknämndens handlingar, se bilaga 1, utgör underlag för ställningstagande avseende ett 
inriktningsbeslut för fortsatt planering. Nedan redovisas en sammanfattning av nämndens 
underlag och för fördjupad förståelse kring modeller och utgångspunkter hänvisas till 
trafiknämndens handlingar. 

Innehåll, nyttor och mål 
Utöver de uppdrag kring gång- och cykelpassager över älven som överlämnats genom 
kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut lyfter trafiknämnden att åtgärden ligger i linje 
med en rad andra styrande program och inriktningar. Behovet och nyttan av fler gång- 
och cykelpassager över älven lyfts fram i Göteborgs Stads program för jämlik stad såväl 
som i gällande Översiktsplan för Göteborg och gällande Trafikstrategi. Åtgärden ligger i 
linje med Göteborgs Stads tidigare miljöprogram, som gällde under trafiknämndens 
utredningsarbete, och kan konstateras ligga i linje även med stadens nyligen antagna 
miljö- och klimatprogram 2021–2030. 

I trafiknämndens tidigare utredningsarbete har syftet med en gång- och cykelbro 
definierats enligt följande: 

”Syftet med en gång- och cykelbro är att skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande 
gång- och cykelnät över Göta älv, som ur detta perspektiv är en stor barriär. Vidare är 
syftet att möjliggöra för ett mer hållbart resande i centrala Göteborg och på så sätt bidra 
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till stadens mål om att Göteborg år 2050 har en hållbar och rättvis utsläppsnivå av 
växthusgaser.” 

Under trafiknämndens arbete har syftet förtydligats med sju mål som en gång- och 
cykelbro bör uppfylla:  

• Bidra till ett mer hållbart resande i centrala Göteborg. 
• Utgöra en gen och effektiv tvärlänk i det göteborgska gång- och cykelnätet. 
• Genom sin placering bidra till en mer sammanhållen stad och knyta samman 

stadsdelar. 
• Genom sin placering och utformning bidra till en positiv/förbättrad upplevelse av 

älvrummet. 
• Inte påtagligt skada sjöfartens intressen. 
• Vara kostnadseffektiv i både investerings- och driftskedet. 
• Under byggnation och driftskede minimera sin påverkan på klimatet. 

Den geografiska avgränsningen för tidigare utredningar sträckte sig längs Göta älv från 
Marieholm till Älvsborgsbron. Det är inom detta område som befolkningstätheten och 
antalet resor är som störst och önskemålet om nya förbindelser har varit tydligast. 
Trafiknämnden har jämfört ett flertal olika lägen för att uppnå de formulerade 
målsättningarna och föreslår nu för kommunfullmäktige att fortsatt arbete ska inriktas på 
en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

Trafikkontoret föreslår att fortsatt arbete ska verka för en gång- och cykelbro inom markerat område. 

Motiven till föreslagen planering är att placeringen innebär en stor nytta för gående och 
cyklister i centrala Göteborg, att uppförandet inte påverkar kryssningsfartyg eller 
Danmarkstrafiken och att placeringen innebär att riskerna kring föroreningsproblematiken 
kan minskas, jämfört med andra nyttiga lägen. Vidare ansluter den föreslagna placeringen 
till befintliga nät för gående och cyklister, samtidigt som påverkan på användbar kaj 
minimeras. 

Mål 1, 2 och 3 (av de ovan angivna 7 målen) bedöms vara hanterade i och med tidigare 
genomfört arbete samt val av den föreslagna placeringen. Fortsatt arbete handlar framför 
allt om att arbeta med mål 4–7 och dess måluppfyllelse. 

Trafiknämnden delar in nyttorna för en ny gång- och cykelbro med föreslagen placering 
och utformning utifrån tre perspektiv; trafikala nyttor, sammankopplande nyttor och 
upplevelsemässiga nyttor. 
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De trafikala nyttorna skapas av ett mer sammanhängande och genare nät för gång- och 
cykeltrafik. Det gör att fler kan gå och cykla över älven, och därmed avlasta andra länkar 
och befintlig kollektivtrafik för att ta sig över älven. Gång- och cykelbroar över älven är 
överlag positivt för att uppfylla Göteborgs Stads mål inom trafik och miljö sett till att fler 
kan lockas att gå och cykla, och att överflyttning från andra transportslag kan ske. Hade 
gång- och cykelbron funnits på plats idag hade enligt bedömningarna cirka 4 200 
cykelresor genomförts på bron varje dag. Detta skulle göra bron till en av de mest 
frekventerade cykelbanorna i Göteborg. Den nya gång- och cykelbron kommer primärt att 
attrahera resenärer som tidigare cyklade över Göta Älvbron eller använde 
cykelfärjan/linje 286 Älvsnabbare. Ungefär hälften av dagens cyklister över älven 
bedöms nyttja den nya cykelbron när den öppnar för trafik. Dessutom bedöms bron 
attraherar nya cyklister där cykelresor till och från Hisingen bedöms öka med 10 procent. 

Ett genare gatunät i Göteborgs mest centrala delar skapar bättre förutsättningar för ett 
integrerande av Lindholmen, Frihamnen och Backaplan i stadskärnan, vilket bidrar på en 
övergripande nivå till mer sammankopplande nyttor rent fysiskt. Fler kopplingar över 
älven bedöms ha en positiv inverkan på den sociala dimensionen, då det bidrar till en mer 
sammanhängande stad och även minskade upplevda barriärer mellan södra och norra 
älvstranden. Placeringen knyter an till flera viktiga stråk både för gång- och cykeltrafik 
och för blå-gröna samband. Vidare ansluter bron mitt emellan Frihamnen och 
Lindholmen som är två av Göteborgs största utbyggnads- och omvandlingsområden, och 
kopplar ihop dessa med den befintliga stadskärnan som därmed ges möjlighet att växa 
över älven. Effekterna illustreras i trafiknämndens underlag bland annat genom att det 
område som tillgängliggörs genom 20 minuters gångväg eller 15 minuters cykelväg 
utvidgas betydligt inom den centrala staden. 

Upplevelsemässiga nyttor handlar både om upplevelsen av att koppla samman Göteborg, 
upplevelsen av att färdas på bron och upplevelsen av bron i älvrummet. Den låga skalan, 
täta utblickar mot den byggda staden och storslagna vattenrum är väsentliga karaktärsdrag 
för älvrummet. Nya broar över älven förändrar stadsbilden och bidrar till älvrummets 
karaktär och bedöms bidra till att förstärka en innerstadskaraktär i älvrummet. Vidare 
bedömer trafikkontoret att en bro bidrar till att minska upplevelsen av älven som en 
barriär och bidrar till att fler uppehåller sig i och kring älvrummet. 

De negativa effekterna som följer av åtgärden och som i delar behöver omhändertas i det 
fortsatta planeringsarbetet för att minimera påverkan är bland annat inverkan på sjöfarten 
på Göta älv, åtkomst och tillgång till befintliga kajer och påverkan på befintlig 
kollektivtrafik på älven. 

Gång- och cykelbron kommer därutöver att utgöra en länk mellan två kulturhistoriskt 
värdefulla områden som i övrigt är av helt olika karaktär. Nedslagsplatsen för bron vid 
södra älvstranden ingår i Göteborgs innerstad som utgör riksintresse för 
kulturmiljövården. Fortsatt arbete ska säkerställa att riksintresset för kulturmiljö inte 
påtagligt skadas, och trafiknämnden bedömer risken för påtaglig skada som liten. Dock 
ska fortsatt arbete med brons skala och gestaltning bidra till förståelsen av och förstärka 
befintliga kulturmiljöintressen. 

Vad avser övrig utformning och konstruktion och de förutsättningar som legat till grund 
för trafiknämndens bedömning av investeringsbehovet är att: 
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• Bron ska erbjuda gående och cyklister minst 4 meter bred trafikyta vardera. När bron 
kommer på plats anses den utgöra en del av stadens pendlingscykelnät samt bli en 
mycket viktig länk för gående, vilket innebär behov av tilltagna bredder. 

• Bron ska ha en segelfri höjd på cirka 6–7 meter i stängt läge och en obegränsad höjd i 
öppet läge. Detta för att ge en bekväm lutning på bron för gående och cyklister, 
samtidigt som majoriteten av alla fritidsbåtar och en stor del arbetsfartyg kan passera 
bron utan att behöva öppning. 

Gällande bärigheten har utgångspunkten varit att bron som minst ska kunna bära lasterna 
av underhållsfordon, vilket även varit en förutsättning i genomfört kalkylarbete. Fortsatt 
arbete bör fördjupa frågan om bron kan användas som evakueringsväg eller räddningsväg 
och hur det skulle påverka anläggningskostnaden. Trafikkontorets bedömning är att 
gående och cyklister ska vara i fokus för projektet och att tillägg såsom allmän biltrafik 
eller bussar i linjetrafik riskerar att dels kraftigt fördyra åtgärden, dels leda till 
nedprioritering av kvaliteten för gående och cyklister till förmån för andra trafikslag. 

Vad beträffar utformning, höjdsättning och bärighet föreslås dessa inriktningar kunna 
hanteras och vid behov revideras på nämndnivå under den fortsatta planeringen för att 
möjliggöra en flexibilitet och skapa förutsättningar för framdrift under planeringsskedet, 
utan att behöva reviderade inriktningsbeslut på fullmäktigenivå. 

Tid- och genomförandeplan 
Trafiknämnden gör bedömningen att en gång- och cykelbro bör kunna finnas på plats och 
vara redo att tas i bruk 10–12 år efter ett positivt inriktningsbeslut i kommunfullmäktige. 
I trafiknämndens handlingar finns en översiktlig beskrivning av kommande skeden vid ett 
eventuellt inriktningsbeslut, där bedömningen är att det förväntas ta 4–5 år att genomföra 
detaljplanearbete och genomförandestudie inför beslut om genomförande av åtgärden och 
antagande av detaljplan i kommunfullmäktige. Av erfarenhet utifrån arbete med andra 
älvförbindelser bedöms det dock som troligt att detaljplanen överprövas. 

I samband med trafiknämndens beredning av inriktningsbeslutet beslutade trafiknämnden 
att ge trafikkontoret i uppdrag att återkomma till nämnden med en alternativ tidplan för 
färdigställande av bron, inom fastslagen ekonomisk ram och utan att göra avkall på 
säkerhet, som möjliggör att bron ska kunna tas i drift senast 8 år efter 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut. 

Projektekonomi och ekonomiska konsekvenser 
Utifrån de förutsättningar kring placering och utformning som beskrivits ovan har 
trafiknämnden genomfört en successivkalkyl. Kalkylen landade på en trolig utgiftsram 
(85 procents sannolikhet att kostnaderna understiger detta belopp) som uppgår till 755 
mnkr i 2020 års prisnivå. Då projektet är i ett tidigt skede och kända och okända risker 
inte har kunnat kostnadsbeskrivas föreslår trafiknämnden en projektram på 900 mnkr i 
2020 års penningvärde, med ambitionen, utifrån kalkylens sannolikhetsbedömning, att 
understiga detta.   
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Beslutsdiagram (S-kurva) utifrån genomförd osäkerhetsanalys enligt successivkalkylprincipen. Diagrammet 
visar sannolikhet i intervallet 1–99%. 50%-fraktilen innebär att det är 50% sannolikhet att en projektbudget 
på 677 mnkr räcker. 
 
Föreslagen ram avser såväl investeringsutgifter som projektrelaterade kostnader som inte 
belastar driftutrymmet under främst planeringsfasen. Detaljplanearbete beräknas till  
15–20 mnkr (cirka 4 mnkr årligen) och belastar trafiknämndens driftbudget. 
Genomförandestudien bedöms kosta 30 mnkr och belastar investeringsekonomin i det fall 
ett genomförande blir av. 

Fastighetsnämnden kan eventuellt få kostnader för att lösa in mark, vilket projektets 
budget förväntas ersätta. För Göteborgs Stad som helhet innebär det dock att Älvstranden 
Utveckling AB får en intäkt för samma mark. 

Hugo Hammars kaj bedöms vara i obrukbart skick och för närvarande avspärrad för 
allmänheten. Den föreslagna placeringen av gång- och cykelbron innebär att kajen inte 
behöver påverkas av projektet, men för Göteborgs Stad kan det finnas fördelar att riva 
kajen när ett projekt ändå pågår i dess absoluta närhet, men dessa åtgärder ingår inte inom 
ramen för detta projekts avgränsning. 

Trafiknämnden har bedömt det framtida drift- och underhållsbehovet till i 
storleksordningen 0,6 mnkr, men lyfter att det inte kan uteslutas att anläggningen kräver 
ytterligare en broförare för övervakning och styrning av broöppning/-stängning, vilket 
skulle innebära ytterligare cirka 3,5 mnkr i årligt driftbehov. 

Kapitalkostnaderna, beräknat översiktligt på de 755 mnkr, har bedömts utifrån dagens 
struktur till cirka 30 mnkr per år under de första tio åren efter att anläggningen tagits i 
bruk som sedan sjunker till cirka 13 mnkr under resterande del av avskrivningstiden. Går 
det att finna medfinansiering av projektet minskar kapitalkostnadseffekterna över tid. 

Trafiknämnden har gjort en översiktlig jämförelse med befintlig färjetrafikering där 
Älvsnabbare linje 286 år 2019 hade cirka 10 000 resenärer varje vardag, varav ungefär en 
fjärdedel bedömdes vara cyklister. Kostnaden för Göteborgs Stads tillköp av linje 286 
uppgick 2019 till drygt 45 mnkr, vilket enligt nuvarande hantering belastar de 
kommuncentrala posterna i kommunfullmäktiges budget. 

Baserat på en kalkyl om 755 mnkr har trafiknämnden bedömt att investeringen står i 
proportion till de samhällsekonomiska nyttor som förväntas uppnås både vid en historiskt 
baserad cykeltrafikutveckling som vid en mer positiv generell resandeutveckling. 
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Sammanvägd samhällsekonomisk bedömning av ny gång- och cykelbro där såväl kvantifierade som ej 
kvantifierade nyttor ingår. 

Trafiknämndens bedömning är att nyttorna troligen är något underskattade och där 
exempelvis en besparing genom en eventuell indragen färjetrafik inte ligger med i 
bedömningen. Trafiknämndens bedömning är således att även ett en investering upp till 
ett tak på 900 mnkr fortsatt kan bedömas som samhällsekonomiskt lönsamt, framförallt 
om det sker en ökning av cykeltrafiken och där ambitionen, utifrån den kalkylering som 
är genomförd, är att kunna genomföra åtgärden till en lägre investeringsvolym. 

Riskbedömning och fortsatt arbete 
Trafiknämnden lyfter några viktiga fortsatta risker och osäkerheter som behöver 
omhändertas i det fortsatta arbetet: 

• Vidare utreda risken för verksamhetsutövaransvar för föroreningar då 
konsekvenserna om risken faller ut är så betydande för projektet. 

• Dialog med representanter för sjöfartsintressen för att kunna jobba med utformning 
och funktion på ett sätt som minimerar påverkan på sjöfarten. Sjöfartssäkerhet och 
sjöfartens framkomlighet bedöms vara två av de mest angelägna intressena att 
tillgodose vid planeringen av en gång- och cykelbro över älven, sett till kommande 
tillståndsprövning. 

• Hantering och frekvens av broöppningar med utgångspunkten att på bästa sätt beakta 
förutsättningarna för de olika intressena. Detta förväntas också bli en viktig aspekt i 
kommande prövning mot riksintresset för sjöfart. 

• Upplevd trygghet och säkerhet på och omkring bron då bebyggelsen på båda sidor 
om brofästet främst utgörs av verksamhetsområde och kontors- och 
institutionsbyggnader. 

• Gestaltning och stadsbild i förhållande till stråkets anslutningar då bron ska vara ett 
angenämt blickfång för göteborgarna under lång tid och behöver därmed upplevas 
som en naturlig del i stadsbilden. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret delar trafiknämndens bedömning att projektet är av en sådan 
principiell beskaffenhet, både vad det gäller investeringens omfattning och påverkan på 
andra pågående och framtida stadsutvecklingsåtgärder, att det finns behov av 
projektstyrning på kommunfullmäktigenivå. Beslutsprocessen ligger i linje med den 
inriktning kommunen har att ge utrymme för tidiga ställningstaganden inför fortsatt 
planering av betydande projekt för att i förlängningen skapa förutsättningar för ett slutligt 
ställningstagande och genomförandebeslut i ett senare skede. 

Stadsledningskontoret kan konstatera att uppdraget att planera för en ny gång- och 
cykelförbindelse över älven ligger i linje med tidigare givna uppdrag och att behovet av 
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fler älvförbindelser finns uttryckt i en rad styrande program, strategier och inriktningar. 
Behoven utgår från såväl ekologiska som sociala perspektiv för att knyta ihop den 
växande innerstaden som att stärka förutsättningarna för en ökad andel resande till fots 
och med cykel. Kontoret kan konstatera att stråket och placering även ligger i linje med 
den utvecklingsstrategi för centrala Göteborg och de utpekade stadslivsstråk som behöver 
stärkas som ligger till grund för fördjupad översiktsplan för centrala staden som ligger ute 
för granskning.  

Stadsledningskontoret gör ingen egen värdering av förslaget till placering, utformning 
och investeringsbehov eller vad avser bedömda nyttor, utan kan konstatera att 
trafiknämndens utredningar är väl genomarbetade och underlagen styrker det 
ställningstagande som nämnden har gjort. Förslaget ligger i linje med tidigare 
genomförda analyser och behovsbedömningar för staden som helhet. Kontoret föreslår 
därför kommunstyrelse och kommunfullmäktige att ta ställning till den fortsatta 
planeringsinriktningen utifrån trafiknämndens förslag. 

Då åtgärden medför påverkan och kopplingar till framtida stadsutveckling, eventuell 
påverkan på älvtrafiken och har koppling till flera ägare till berörda kajstråk, förutsätter 
och vill stadsledningskontoret trycka på vikten av samverkan i det fortsatta 
planeringsarbetet. 

Stadsledningskontoret kan vidare konstatera att åtgärden avser väsentliga 
investeringsbehov som kommer att ge påverkan på framtida upplåningsbehov för staden 
och tillkommande kapitalkostnadsbelastning för trafiknämnden när anläggningen tas i 
bruk. Kontoret anser därför att det är av vikt att trafiknämnden aktivt söker extern 
medfinansiering för projektet för att minska den ekonomiska belastningen på kommunen 
över tid. Stadsledningskontoret delar även trafiknämndens bedömning att det fortsatta 
arbetet behöver utreda hur och i vilken mån en ny gång- och cykelbro ska ersätta den 
avgiftsfria färjetrafiken. Stadsledningskontoret förutsätter att trafiknämnden, i enlighet 
med nämndens uttryckta ambition, att det sker ett aktivt arbete för att minimera 
investeringsvolymen baserat på de kalkyler som genomförts. 

Trafiknämnden har valt att endast föreslå projektram och placering som strategiska 
vägval och som grund för beslut om fortsatt inriktning på kommunfullmäktigenivå i detta 
skede. Övrig inriktning avseende utformning, konstruktion och måluppfyllelse föreslås 
hanteras på nämndnivå under den fortsatta planeringen. Detta för att möjliggöra 
flexibilitet och framdrift under planeringsskedet. Stadsledningskontoret förutsätter dock 
att trafiknämndens återrapporterar eller återkommer med reviderad inriktning ifall det 
fortsatta planerings- och utredningsarbetet väsentligt påverkar förutsättningarna och 
utgångspunkterna för de mål och nyttor som ligger till grund för trafiknämndens förslag. 
Stadsledningskontoret förutsätter även att trafiknämnden återrapporterar eventuella 
effekter på planeringen eller ett framtida genomförande som följer av det uppdrag om 
förslag till förkortad planerings- och genomförandetid som trafiknämnden har gett sin 
förvaltning. 

Stadsledningskontoret kan även konstatera att investeringsutrymmet vad avser merparten 
av behovet för genomförandestudien fanns med i trafiknämndens underlag för budget 
2021 och är inarbetade i beslutad planperiod 2021–2025. I de investeringsnomineringar 
för budget 2022, som ligger för beredning i trafiknämnden i skrivande stund, har behovet 
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även för ett genomförande arbetats in, vilket medför utökade investeringsvolymer främst 
för perioden bortom liggande planperiod 2021–2025.  

Trafiknämnden föreslår inte alternativa inriktningar för den fortsatta planeringen i detta 
skede utan har utifrån genomförda utredningar och utifrån den stadsplanering som pågår i 
staden i övrigt föreslagit det alternativ som nämnden funnit sammantaget bäst sett till 
nyttorealisering, kostnader och genomförbarhet. Med anledning av den betydande 
investeringsvolymen och de betydande osäkerheter som ligger till grund för den 
föreslagna projektramen i detta tidiga skede anser stadsledningskontoret att det är av vikt 
att trafiknämnden fram till genomförandebeslut arbetar aktivt med att minska 
osäkerheterna och, i enlighet med de egna underlagen, arbetar aktivt och 
kostnadsmedvetet för att kunna minska investeringsbehovet. Om möjligt bör ett framtida 
genomförandebeslut ge förutsättningar för kommunfullmäktige att kunna väga alternativa 
genomföranden utifrån kostnad och nytta. 

Vad avser extern finansiering under planeringsskedet har trafikkontoret föreslagit 
finansiering av genomförandestudien som del av de åtgärder som föreslås beviljas medel 
från frigjorda medel inom Västsvenska paketet. Enligt förslaget motsvarar ansökan det 
bedömda behovet avseende genomförandestudien. Ett prioriteringsarbete för att 
omfördela frigjorda medel inom Västsvenska paketet, som motsvarar i storleksordningen 
300 mnkr, genomfördes mellan parterna under hösten 2020. För Göteborgs Stads del 
planeras ett beslutsärende om godkännande av projektavtal, avseende finansiering från 
Västsvenska paketet för de föreslagna åtgärderna, under kvartal 3. Projektavtalet behöver 
godkännas av samtliga parter inom Västsvenska paketet för att gälla. 

Trafiknämnden lyfter inte i sitt underlag hur en utebliven finansiering från Västsvenska 
paketet för genomförandestudien påverkar möjligheten att driva broprojektet framåt eller 
ger behov av att omprioritera resurser från andra projekt. Stadsledningskontoret ser 
varken behov av att föregripa kommande projektavtal kring frigjorda medel inom 
Västsvenska Paketet eller att villkora ett inriktningsbeslut kopplat till eventuell extern 
finansiering. Utifrån kommunfullmäktiges uttryckta inriktning i budget 2021 om att en 
planering av en ny gång- och cykelbro ska prioriteras förutsätter stadsledningskontoret att 
trafiknämnden vid ett inriktningsbeslut prioriterar den fortsatta planeringen inom 
planperiodens investeringsram. Trafiknämnden får vid behov återrapportera eventuella 
omprioriteringar och effekter på andra åtgärder och satsningar ifall den externa 
finansieringen av genomförandestudien uteblir. 

Likt trafiknämnden vill stadsledningskontoret lyfta att det finns ett starkt beroende mellan 
föreslagen inriktning för gång- och cykelbro och förslaget om val av bro- eller 
tunnelalternativ för aktuella Lindholmsförbindelsen. Trafiknämndens förslag utgår från 
att tidplan och utgiftsramar bedöms kunna uppnås under förutsättning att 
Lindholmsförbindelsen uppförs antingen som en tunnel eller en bro med segelfri höjd om 
minst 27 meter. Väljs ett alternativ med en lägre brohöjd kommer det vara svårt att 
separera ärendena i fråga om påverkan på riksintresse för sjöfart, vilket då troligen skulle 
förskjuta gång- och cykelbroprojektets tidplan. Om Göteborgs Stad ska planera för två 
öppningsbara broar samtidigt i centrala Göteborg bedöms även riskerna i projektet öka, 
framför allt sett till tillståndsprocessen.  

Stadsledningskontorets bedömning är därför att det finns behov av att beslut rörande 
inriktningen för gång- och cykelbro sker parallellt och tillsammans med val av alternativ 
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för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné 
(dnr 0646/21) i kommunstyrelse såväl som i kommunfullmäktige. Utifrån genomförda 
utredningar och remisser förespråkar stadsledningskontoret tunnelalternativet över 
broalternativen, vilket ytterligare medför ett tydligt beroende till detta ärende för att 
möjliggöra ett omhändertagande av gång- och cykeltrafikens behov av älvförbindelser. 

Stadsledningskontorets sammanvägda bedömning är att trafiknämndens förslag avseende 
placering och funktion är väl utrett och ligger i linje med tidigare uppdrag och strategiska 
inriktningar, samt att det går hand i hand med pågående översiktliga planering för att 
utveckla den centrala staden. Åtgärderna har ett tydligt socialt och ekologiskt perspektiv 
och utgör en utpekad åtgärd såväl i budget som i styrande planer och program. 
Investeringsbehovet och de ekonomiska effekterna med ett framtida genomförande är 
betydande och medför att det finns behov att i såväl kommande budgetprocesser som 
framför allt inför ett genomförandebeslut väga åtagandet i förhållande till andra behov 
och åtgärder i staden, inte minst på lite längre sikt. 

I liket med andra beslut om betydande satsningar och åtgärder ansvarar trafiknämnden för 
att i god tid och skyndsamt rapportera eventuella avvikelser eller förändrade 
förutsättningar som väsentligt påverkar beslutad planeringsinriktning och som kan 
innebära behov av nya ställningstaganden både avseende tid, innehåll och ekonomi. 

Stadsledningskontorets föreslår således kommunfullmäktige besluta om en fortsatt 
planeringsinriktning för ny gång- och cykelförbindelse över Göta älv i enlighet med 
trafiknämndens förslag. Beslut föreslås kunna ske under förutsättning att beslut om 
alternativ för Lindholmsförbindelsen (dnr 0646/21) ska fortsätta planeras antingen som en 
tunnel eller som en bro med segelfri höjd om minst 27 meter. 

 

 

 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Samhälle och omvärld 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-18 

Gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars 
kaj och Packhuskajen – Inriktningsbeslut 
samt Yrkande från (D) angående gång- och 
cykelbro Casinot - Lundbystrand  

§ 87, 4649/20 
 

Beslut 
1. Trafikkontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på alternativ tidsplan 

förfärdigställande av bron, inom fastslagen ekonomisk ram och utan att göra 

avkall på säkerhet, som möjliggör att bron ska kunna tas i drift senast 8 år 

efterkommunfullmäktiges inriktningsbeslut. 

 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att, 

tillsammans med berörda förvaltningar och bolag, planera för en gång- och 

cykelbro över Göta älv mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj utifrån 

följande inriktningar: 

a.  Bron ska vara placerad inom det geografiska område som redovisas i figur 6 i 

trafikkontorets tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-11. 

b.  Den totala investeringskostnaden får maximalt, med ambitionen att understiga 

detta, vara 900 miljoner kronor i 2020 års penningvärde. 

3. Trafiknämnden beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan, 

att fortsatt arbete med en gång- och cykelbro ska ha följande inriktningar: 

a.  Bron ska erbjuda gående och cyklister minst 4 meter bred trafikyta vardera. 

b.  Bron ska ha en segelfri höjd på cirka 6-7 meter i stängt läge och en 

obegränsad höjd i öppet läge. 

c.  Åtgärden ska: 

i.  Genom sin placering och utformning bidra till en positiv/förbättrad 

upplevelse av älvrummet.  

ii.  Inte påtagligt skada sjöfartens intressen.  

iii.  Vara kostnadseffektiv i både investerings- och driftskedet.  

iv.  Under byggnation och i driftskede ha en minimerad påverkan på miljö 

och klimat. 

 

Trafiknämnden 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-18 

 

Trafiknämnden 
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Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2021-02-11 § 30 

Handlingar 
Yrkande från (D) från 2021-03-18 (protokollsbilaga 1 § 87) 

Yrkande från (D) från 2020-12-17 (protokollsbilaga 2 § 87) 

Tilläggsyrkande från (S), (MP) och (V) från 2021-02-11 (protokollsbilaga 3 § 87) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-01-11 

Trafikkontorets presentation 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Blerta Hoti (S), Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall till yrkande från 

(S), (MP) och (V) från 2021-02-11. 

Henrik Munck (D) yrkar bifall till yrkanden från (D) från 2021-03-18 och 2020-12-17 

samt avslag på yrkande från (S), (MP) och (V). 

Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande samt avslag på 

yrkandena från (D) och yrkandet från (S), (MP) och (V).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner inledningsvis att det finns två förslag till beslut, det 

vill säga trafikkontorets tjänsteutlåtande respektive yrkande från (S), (MP) och (V). 

Ordföranden ställer proposition på förslagen mot varandra och finner att trafiknämnden 

bifaller yrkandet från (S), (MP) och (V).  

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag på yrkandet från (D) 2021-

03-18. Ordföranden finner att trafiknämnden avslår yrkandet från (D). 

Ordföranden ställer slutligen proposition på bifall mot avslag på yrkandet från (D) från 

2020-12-17. Ordföranden finner att trafiknämnden avslår yrkandet från (D). 

Protokollsanteckning 
Toni Orsulic (M) och Peter Lintin-Wold (L) meddelar att de kommer att inkomma med 

protokollsanteckning (protokollsbilaga 4 § 87).  

Reservation 
Henrik Munck (D) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandena från (D). 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-18 

 

Trafiknämnden 
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Dag för justering 

2021-03-25 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Jenni Hermansson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP) 
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Yrkande – Gång och cykelbro 

Förslag till beslut i trafiknämnden: 

 

1. Beslut i ärendet gällande gång- och cykelbro vid Casinot planeras in när 

beslutsunderlaget kring Lindholmsförbindelsen har kompletterats avseende 

analys av resenärsnyttor, kopplingar till omgivande trafiksystem med mera. 

 

 
 
Yrkandet 
 

Demokraterna anser att det samlade beslutsunderlaget för 

Lindholmsförbindelsen och gång-/cykelbro mellan Casinot och Lindholmen (Hugo 

Hammars Kaj) inte är tillräckligt för att ta definitiva beslut. I ärendet kring 

Lindholmsförbindelsen yrkar vi på att en rad kompletteringar av 

beslutsunderlaget skall göras. 

 

Gällande det liggande förslaget om gång-cykelbro vid Casinot behöver bland 

annat följande värderas: 

 

1. Hisingsbron står färdig att öppnas i ett betydligt mer cykelvänligt utförande än 

den gamla Göta Älvbron. Vi behöver utvärdera hur detta påverkar cykeltrafiken. 

2. Den föreslagna bron ligger ganska nära Hisingsbron. En stor del av cyklisterna 

på Casinobron bedöms vara en överflyttning från Hisningsbron till Casinobron. 

3. Det finns inte redovisat hur anknytningen skall ske mot citykärnan, in mot 

Hamngatorna. Detta är beroende av flera andra beslut som i dagsläget inte är 

utredda. Det finns risk att bron inte skapar de genvägar som är önskvärda. 

4. Kostnaden för bron är hög, uppemot 1 miljard kronor. Det behöver upprättas 

en tydlig prioriteringsordning mellan Göteborgs trafikprojekt innan en så stor 

kostnad kan beslutas. 

5. Det behöver också utredas om cykelbron ersätter den populära färjetrafiken. 

För att finansiera en så stor investering som en ny cykelbro förefaller det troligt 

att färjetrafiken mellan Stenpiren och Lindholmen läggs ner. 

 

 

Trafiknämnden 
 
 

Yrkande 

18 mars 2021 
Demokraterna  
Ärende nr 8 
 

2021-03-18 protokollsbilaga 1, § 87
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Yrkande – GC bro Casinot - Lundbystrand 

 

Förslag till beslut i trafiknämnden: 
 
1.  Trafikkontoret ges i uppdrag att planera den nya bron för fullgod 
framkomlighet för tunga fordon från Räddningstjänsten. 
 
2. Trafikkontoret ges i uppdrag att redovisa hur en GC bro svid akuta stopp på 
Hisingsbron skulle kunna fungera som en back-uplösning för enkelriktad 
busstrafik under begränsad tid, samt vilka kostnader och andra konsekvenser 
detta skulle innebära. 
 
 
Yrkandet  

 
Om och när en GC-bro byggs så bör den medge framkomlighet och bärighet för 
tunga fordon från Räddningstjänsten. 
 
Det bör också utredas om bron kan vid akuta stopp i kollektivtrafiken över 
Hisingsbron användas som en back-uplösning som till viss del kan upprätthålla 
flöden av passagerare över älven under begränsad tid. 
 

Trafiknämnden  
  

  

Yrkande 

17 december 2020 

Demokraterna 

Ärende nr 51 

2021-03-18 protokollsbilaga 2, § 87
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Yrkande angående Beslut om inriktning för 
fortsatt arbete med gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 
Förslag till beslut 
I Trafiknämnden: 

1. Trafikkontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på alternativ tidsplan för 
färdigställande av bron, inom fastslagen ekonomisk ram och utan att göra avkall på 
säkerhet, som möjliggör att bron ska kunna tas i drift senast 8 år efter 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut. 

2. I övrigt bifalla Trafikkontorets förslag till beslut. 

Yrkandet 
Det behövs fler förbindelser över älven. En gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och 
Hugo Hammars kaj kommer bli ett mycket välkommet tillskott för Göteborg. Det är dock 
inte rimligt att det ska ta 12 år för att färdigställa den nya bron.  

Trafikkontoret skriver i underlaget att planering och utredning av en gång- och cykelbro 
över Göta Älv har pågått under flera decennier och att Trafikkontoret sedan 2017 arbetar 
med att utreda nya gång- och cykelförbindelser över älven. Mycket förarbete har därmed 
redan gjorts och det finns gedigen kunskap att utgå ifrån i det fortsatta arbetet. Vi ser 
därför att det är både önskvärt och rimligt att gång- och cykelbron kan tas i drift på 
betydligt kortare tid än föreslagen tidsplan. 

Göteborg skrev i december 2020 på Klimatkontrakt 2030, vilket förpliktigar staden till att 
vara klimatneutral senast år 2030, för att kunna vara förebild för andra städer i EU. Det är 
ytterligare ett starkt skäl till att en ny gång- och cykelbro bör står färdig senast 2030. 

I den ekonomiska bedömningen av investeringen är det olyckligt att nyttorna för resor till 
fots inte alls är med i analysmodellen. Det betyder att nyttorna sannolikt är underskattade 
med bron och att den kan bli mer samhällsekonomiskt lönsam än nuvarande analys anger. 

 

 

Trafiknämnden  
  
  

Tilläggsyrkande 
 
2021-02-10 
 

S, MP, V 
  
Ärende nr 13 

2021-03-18 protokollsbilaga 3, § 87
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Beslut om inriktning för fortsatt arbete med 
gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och 
Hugo Hammars kaj 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att, 

tillsammans med berörda förvaltningar och bolag, planera för en gång- och 

cykelbro över Göta älv mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj utifrån 

följande inriktningar: 

a. Bron ska vara placerad inom det geografiska område som redovisas i 

figur 6 i trafikkontorets tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-11. 

b. Den totala investeringskostnaden får maximalt, med ambitionen att 

understiga detta, vara 900 miljoner kronor i 2020 års penningvärde. 

c. Bron ska kunna tas i drift senast 12 år efter kommunfullmäktiges 

inriktningsbeslut. 

 

2. Trafiknämnden beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan, 

att fortsatt arbete med en gång- och cykelbro ska ha följande inriktningar: 

a. Bron ska erbjuda gående och cyklister minst 4 meter bred trafikyta 

vardera. 

b. Bron ska ha en segelfri höjd på cirka 6-7 meter i stängt läge och en 

obegränsad höjd i öppet läge. 

c. Åtgärden ska: 

i. Genom sin placering och utformning bidra till en 

positiv/förbättrad upplevelse av älvrummet.  

ii. Inte påtagligt skada sjöfartens intressen.  

iii. Vara kostnadseffektiv i både investerings- och driftskedet.  

iv. Under byggnation och i driftskede ha en minimerad påverkan på 

miljö och klimat. 

 

Sammanfattning 
Trafikkontoret har sedan 2017 arbetat med att utreda gång- och cykelbroar över Göta älv. 

Trafikkontoret föreslår nu trafiknämnden att besluta om inriktningar för fortsatt arbete 

med en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj, samt att lyfta 

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

TN 2021-02-11 

Utfärdat 2021-01-22 

Diarienummer 4649/20 

 

Handläggare 

Emma Josefson/Trafikkontoret/GBGStad 

Telefon: 031-368 25 63 

E-post: emma.josefson@trafikkontoret.goteborg.se  
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ärendet till kommunfullmäktige så att arbete med genomförandestudie, detaljplan och 

miljödom kan påbörjas. Behovet av en gång- och cykelbro finns formulerat i flera olika 

uppdrag och åtgärder i kommunala dokument, och står omnämnt i Göteborgs Stads 

budget för 2020 och 2021. 

Syftet med gång- och cykelbron är att skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande 

gång- och cykelnät över Göta älv, som ur detta perspektiv är en stor barriär. Vidare är 

syftet att möjliggöra för ett mer hållbart resande i centrala Göteborg och på så sätt bidra 

till stadens mål om att Göteborg år 2050 har en hållbar och rättvis utsläppsnivå av 

växthusgaser. 

Behovet av bron är stort och uttrycks i flera olika uppdrag och kommunala dokument. 

Bron är en del av stadsutvecklingen i Göteborg och en bärande del i att stadskärnan ska 

kunna växa över älven och bidra till en mer sammankopplad, nära och robust stad. Bron 

förväntas bli ett av de mest använda cykelstråken i Göteborg.  

Trafikkontoret ser det som möjligt att utifrån de föreslagna inriktningarna ha en gång- och 

cykelbro på plats mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen senast 12 år från att 

kommunfullmäktige fattar beslut om inriktning, och att denna bro inte kostar mer än 900 

miljoner kronor i 2020 års penningvärde. Kontoret vill dock påpeka att detta är under 

förutsättning att Lindholmsförbindelsen uppförs antingen som en tunnel eller en bro med 

segelfri höjd om minst 27 meter. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kostnadsramen för fortsatt arbete föreslås till 900 miljoner kronor i 2020 års 

penningvärde. Utifrån den successivkalkyl trafikkontoret tog fram hösten 2020 landade 

den troliga kostnaden (85%-värdet i genomförd osäkerhetsanalys enligt 

successivkalkylprincipen) på 755 miljoner kronor, exklusive risk. Då projektet är i ett 

tidigt skede och då kända och okända risker inte har kunnat kostnadsbestämmas föreslås 

en ram på 900 miljoner kronor. Detta är även en kostnad som står i relation till de nyttor 

trafikkontoret har kunnat bedöma. Troligen är nyttorna något underskattade då endast 

cykelresor, men inte resor till fots, har kunnat tas fram i trafikkontorets analysmodeller. 

Figur 1: Sammanvägd samhällsekonomisk bedömning av ny gång- och cykelbro. 

De kortsiktiga ekonomiska konsekvenserna som identifierats i detta skede uppstår i 

samband med genomförandestudiens arbete och framtagande av detaljplaner. 

Genomförandestudien bedöms kosta 30 miljoner kronor och omfattar aktiviteter såsom 

framtagande av systemhandling, trafikförslag, gestaltningsprocess, vattendomsansökan, 

projektledning och administration. Detaljplaneläggningen bedöms kosta 15–20 miljoner 

kronor, där den årliga kostnaden är cirka 4 miljoner kronor. 
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Trafiknämnden är ansvarig nämnd för denna typ av investeringar och kommer att vara 

den nämnd med störst påverkan. Utöver investerings- samt framtida drift- och 

underhållskostnader kommer detaljplanekostnader belasta trafiknämndens driftbudget.  

Genomförandestudiens kostnader förväntas belasta investeringen medan kostnaderna för 

detaljplan förväntas belasta trafiknämndens driftbudget, med möjlig planstart 2022. 

Kostnaderna för detaljplaneläggning hanteras i den årliga budgetprocessen. För arbetet 

med genomförandestudien har trafikkontoret ansökt om 24 miljoner kronor i 2009 års 

penningvärde från utlysningen av frigjorda medel inom Västsvenska Paketet, vilket 

motsvarar knappt 30 miljoner kronor i 2020 års penningvärde. Besked om ansökan 

förväntas under våren 2021. Trafikkontoret avser att söka ytterligare medfinansiering 

utifall ett inriktningsbeslut fattas om fortsatt arbete. I trafiknämndens långsiktiga 

investeringsunderlag 2020-2030 (version 2020) avsattes 22 miljoner kronor till arbetet 

med gång- och cykelbro till och med år 2023. I nu liggande förslag till långsiktigt 

investeringsunderlag 2021-2031 (version 2021) föreslås 900 miljoner kronor avsättas för 

gång- och cykelbroprojektet till och med år 2031. 

Fastighetsnämnden kan eventuellt få kostnader för att lösa in mark, vilket projektets 

budget förväntas ersätta. För Göteborgs Stad som helhet innebär det dock att Älvstranden 

Utveckling AB får en intäkt för samma mark. Hugo Hammars kaj är troligtvis i obrukbart 

skick och för närvarande avspärrad för allmänheten. Den föreslagna placeringen av gång- 

och cykelbron innebär att kajen inte behöver påverkas av projektet, men för Göteborgs 

Stad kan det finnas fördelar att riva kajen när ett projekt ändå pågår i dess absoluta närhet. 

Detta har inte tagits med i projektets kalkyl eller avgränsning. Kajen ägs av Älvstranden 

Utveckling AB och i fortsatt arbete bör projektet föra en dialog med Älvstranden om det 

finns fördelar för Göteborgs Stad som helhet att samordna dessa frågor. 

Kostnaderna för skötsel och underhåll av bron beräknas i detta tidiga skede till omkring 

0,6 miljoner kronor per år och förväntas även den belasta trafiknämndens driftbudget. 

Vidare kan det inte uteslutas att en ny bro kommer att kräva att ytterligare en broförare är 

i tjänst vilket skulle kunna innebära en årlig kostnad om 3,5 miljoner kronor. I nästa 

skede ska möjligheten att minska denna summa undersökas, likväl som en mer noggrann 

bedömning av framtida driftkostnader. Enligt tidiga beräkningar kommer en 

investeringskostnad på 755 miljoner kronor i 2020 års penningvärde medföra en årlig 

kapitalkostnad år 1–10 på omkring 30 miljoner kronor, och för år 11–70 på omkring 13 

miljoner kronor.  Det ska dock understrykas att den årliga kapitalkostnaden kan komma 

att minska om åtgärden beviljas medfinansiering samt att genomförandestudien kommer 

att tydliggöra kapitalkostnaderna inför kommande genomförandebeslut. 

En översiktlig jämförelse med befintlig färjetrafikering har gjorts. Älvsnabbare linje 286 

hade 2019 ca 10 000 resenärer varje vardag, och ungefär en fjärdedel av dessa bedömdes 

vara cyklister. Kostnaden för Göteborgs Stads tillköp av linje 286 uppgick 2019 till drygt 

45 miljoner kronor, vilket enligt nuvarande hantering belastar de kommuncentrala 

posterna i kommunfullmäktiges budget. 

Förbättrade förutsättningar att gå och cykla innebär att Göteborgs Stad främjar färdsätt 

som är ekonomiskt tillgängliga, med möjlighet till låg eller ingen kostnad för resenären. 

Fortsatt arbetet ska verka för att minimera negativa effekter för sjöfartsnäringen. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Åtgärden förväntas medföra minskad negativ ekologisk påverkan. Under byggnation och 

driftskede ska arbetet med bron minimera sin påverkan på miljö och klimat och analyser 

redovisar att åtgärden främjar hållbart resande, och därmed uppsatta mål inom klimat- 

och miljöområdet. Åtgärden gör det möjligt för Göteborgs Stad att hantera den 

fördubbling av resor till fots eller med cykel över älven som förväntas ske i takt med att 

Göteborg växer.  

Ungefär hälften av dagens cyklister över de centrala älvförbindelserna bedöms nyttja den 

nya cykelbron när den öppnar för trafik. Dessutom attraherar bron nya cyklister, 

cykelresor till och från Hisingen bedöms öka med 10 procent. Resor med bil och 

kollektivtrafik till och från Hisingen bedöms minska mellan 0,5–1,5 procent till följd av 

den nya bron. De restidsvinster som bedöms uppstå av den nya bron gynnar primärt 

resenärer med startpunkt nära bron. Störst restidsnytta får cyklister på Lindholmen. År 

2035 visar modellanalysen att bron skulle bära 5 500 cykelresor varje dag och ge en 

restidsvinst för alla cyklister på totalt 270 timmar varje dag. Dessa flöden skulle göra 

bron till en av de mest använda cykelbanorna i Göteborg och utgöra en viktig del i att 

uppnå mål om hållbart resande. Gångflöden har inte modellerats på grund av bristande 

modellunderlag, dock bedöms bron medföra påtagligt förbättrade möjligheter att ta sig till 

fots över älven. 

Strategier i Göteborgs Stads klimatstrategiska program som berör gång- och cykelbroar 

över Göta älv handlar om resurseffektiv samhällsplanering och minskad klimatbelastning 

från resor och transporter. Framförallt är det strategi 14. Prioritera och satsa på 

färdmedlen gång, cykel och kollektivtrafik och strategi 18. Minska klimatpåverkan från 

byggnation, drift och underhåll av infrastruktur som förväntas gynnas av fortsatt arbete 

med gång- och cykelbroar över Göta älv. Fortsatt arbete ska även verka för att säkerställa 

att strategi 19. Underlätta och uppmuntra sjöfart som är energieffektiv och fossilfri inte 

motverkas av åtgärden. 

I den handlingsplan som kopplas till Göteborgs Stads miljöprogram för 2018-2020 finns 

åtgärd 33 som syftar till att skapa fler gång- och cykelförbindelser över Göta älv, vilket 

beskrivs på följande sätt: 

33. Skapa fler gång- och cykelförbindelser över älven 

Göta älv kan upplevas som en barriär som delar Göteborg. Tillgängligheten för cyklister och 

fotgängare kan förbättras betydligt genom att vi anlägger förbindelser för gång- och cykeltrafik 

över älven. Förbättrade möjligheter att gå och cykla avlastar dessutom kollektivtrafiken.  

Åtgärden förväntas bidra positivt till uppfyllandet av miljömålen Begränsad 

klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö och trafiknämnden pekas ut som 

ansvarig för åtgärden. 

I handlingsplanen återfinns även åtgärd 185 som syftar till minskad klimatpåverkan från 

Göteborgs Stads byggnation och beskrivs på följande sätt: 

185. Minska klimatpåverkan från stadens byggnation 

Vi ska utveckla och använda en gemensam modell för beräkning av klimatpåverkan från bygg- 

och anläggningsmaterial. 

Åtgärden förväntas bidra positivt till uppfyllandet av miljömålen Begränsad 

klimatpåverkan och God bebyggd miljö och trafiknämnden pekas ut som en av flera 

ansvariga parter för åtgärden. 
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I byggskedet kommer särskild hänsyn behöva tas till att anläggningen delvis byggs i 

vattenområde. Hänsyn behöver tas till hur muddring och pålning kan ske inom 

vattenområdet på ett för vattenlevande djur och växter skonsamt sätt. Buller och 

vibrationer kommer behöva utredas och eventuellt kommer belysning behöva anpassas 

med hänsyn till fladdermöss. Trafikkontoret bedömer att detta kan hanteras i fortsatt 

arbete. 

Berörda mark- och vattenområden förväntas vara förorenat, motsvarande situationen vid 

Hisingsbron. Markarbeten och miljöåtgärder behöver dokumenteras inför fortsättningen. 

Trafikkontoret bedömer att även dessa frågor kan hanteras i fortsatt arbete. 

Bedömning ur social dimension 
Ett genare gatunät för gående och cyklister i Göteborgs mest centrala delar skapar 

förutsättningar för integration mellan Lindholmen, Frihamnen, Brämaregården och 

Backaplan på norra älvstranden och den befintliga stadskärnan, Linnéstaden och 

Masthugget på södra älvstranden, vilket på en övergripande nivå bidrar till en mer 

sammankopplad stad rent fysiskt. En ny gång- och cykelbro över älven bedöms ha en 

positiv inverkan på den sociala dimensionen då den bidrar till en mer sammanhängande 

stad och minskade upplevda barriärer mellan södra och norra älvstranden. 

 

Figur 2 och 3: Ett illustrativt exempel av sammankoppling. Restid till fots inom 20 minuter 
(mörkblå) och restid med cykel inom 15 minuter (mörkgrön) från Lundbystrandshallen, före 
(vänster) respektive efter (höger) utbyggnad av gång- och cykelbro. 

En bro i läget mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen knyter an till flera viktiga 

stråk både för gång- och cykeltrafik och för blå-gröna samband. Vidare ansluter bron mitt 

emellan Frihamnen och Lindholmen som är två av Göteborgs största utbyggnads- och 

omvandlingsområden, och kopplar upp dessa mot den befintliga stadskärnan som därmed 

ges möjlighet att växa över älven. Förbättrade förutsättningar att gå och cykla innebär att 

färdsätt som är ekonomiskt tillgängliga och tillgängliga för personer i alla åldrar främjas. 

Lutningar och bredder föreslås vara sådana att bron är tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättning samt att olika typer av cyklister och gående ska få plats att samsas 

på bron. 

Förbättrade förutsättningar att gå och cykla innebär att Göteborgs Stad främjar färdsätt 

som är ekonomiskt tillgängliga, med möjlighet till låg eller ingen kostnad för resenären. 

Analyser har visat att åtgärden bidrar till ett ökat antal cykelresor i staden, vilket bedöms 

ge positiva hälsoeffekter utifrån att fler väljer en aktiv form av transport. 
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Bron bedöms bidra till en mer positiv upplevelse av älvrummet och älvkanterna. Den nya 

länken förväntas bidra till att fler uppehåller sig kring älvkanterna, och skapar bättre 

förutsättningar för folkliv och näringsliv på ömse sidor älven. 

Samverkan 
Ingen samverkan har skett med fackliga organisationer. 

Förhållande till styrande dokument 
Projektet bidrar till måluppfyllelse utifrån ett flertal styrande dokument inom Göteborgs 

Stad. En mer genomgripande sammanställning återfinns i bilaga 1 a, kapitel 2.2. Värt att 

notera är dock att Vision Älvstaden (antagen av kommunfullmäktige 2012) uttryckligen 

säger att inga broar ska uppföras nedströms Frihamnen, utifrån att värna sjöfartintressena. 

Trafikkontoret gör bedömningen att det föreslagna läget sammantaget inte medför större 

påverkan på sjöfartsintressena än en bro mellan Frihamnen och södra älvstranden. Det 

föreslagna läget tar endast mindre delar av användbar kaj i anspråk, fartyg till och från 

Frihamnen bedöms kunna hanteras i det föreslagna läget och fartygstrafik till och från 

Lilla Bommen skulle troligen komma att påverkas även av en bro mellan Frihamnen och 

södra älvstranden. Utifrån att identifierade nyttor är större i det föreslagna läget anser 

trafikkontoret att det är rimligt att göra avsteg från Vision Älvstaden på denna punkt. 

Nedan redovisas förhållandet till Göteborgs Stads budget, miljöprogram och program för 

en jämlik stad, samt till trafiknämndens trafikstrategi. 

I Göteborgs Stads budget för 2020 och 2021 står följande:  
 

Ökad framkomlighet över älven är avgörande för Göteborg när Älvstranden byggs ut med den 

nya stadsdelen Karlastaden och de tiotusentals nya arbetsplatser som planeras på främst 

Lindholmen och Masthuggskajen. Därför ska planeringen av en ny gång- och cykelbro över 

älven prioriteras. 

Fler gång- och cykelförbindelser över Göta älv är en utpekad åtgärd i Göteborgs Stads 

miljöprogram för åren 2018-2020. 

Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026 pekar ut målområden som aktörer 

i Göteborg ska samlas kring för att tillsammans bidra till att minska skillnaderna i 

livsvillkor i staden. Inom målområde fyra Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer 

framhävs strategin att staden ska arbeta för att skapa jämlik tillgång till stadens resurser, 

som beskrivs enligt nedan: 

Samband och rumsliga miljöer mellan stadsdelsområden på lokal och regional nivå behöver 

skapas för att stärka möten mellan människor och inge en känsla av trygghet. Infrastrukturen 

ska stödja en jämlik tillgänglighet till hela staden, både mental och fysisk. 

Trafikkontoret bedömer att en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo 

Hammars kaj bidrar till att skapa de efterfrågade sambanden. 

Utifrån de strategier som finns i trafikstrategin från 2014 bedöms projektet ha en mycket 

god träffbild, vilket redovisas i figur 4 nedan. 
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Figur 4: Förväntad påverkan på strategierna som pekas ut i Trafikstrategi för en nära 
storstad (trafiknämnden 2014), där grön är större positiv påverkan, ljusgrön viss positiv 
påverkan och rosa risk för viss negativ påverkan. 

I gällande Översiktsplan för Göteborg som antogs av kommunfullmäktige 2009 redovisas 

objektet Gång- och cykelbro över Göta älv på följande sätt: 

En gång- och cykelbro över Göta älv mellan Packhuskajen och Lundbykajen föreslås, som knyter samman 

Hisingen med innerstaden och minskar älvens barriäreffekt. Bron är en del av stomcykelnätet. Den 

föreslagna bron kan få fler att välja att cykla eller gå då det blir både bekvämare och snabbare att ta sig över 

älven. Bron kan utformas som en klaffbro som öppnas vid behov för yrkestrafiken. 

 

Figur 5: Utsnitt ur markanvändningskartan för översiktsplan för Göteborg antagen 2009. 
Det svarta, korta, raka strecket över Göta älv utgör markreservat för en gång- och cykelbro 
över Göta älv. 

Arbete pågår med att ta fram en kommunomfattande översiktsplan samt fördjupning av 

översiktsplanen för centrala Göteborg. Arbetet leds av stadsbyggnadskontoret och 

planerna förväntas antas av kommunfullmäktige under 2022. Det föreslagna läget för 

gång- och cykelbron finns med i arbetet med de nya översiktsplanerna och stödjer 

inriktningen om att stadskärnan ska växa över älven. Den föreslagna bron bidrar även till 

uppfyllandet av översiktsplanernas strategier om en sammanhållen, nära och robust stad. 
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Bilagor 
1. Gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj - Underlag för 

inriktningsbeslut januari 2021 (trafikkontoret 2021), med följande bilagor: 

a. Gång- och cykelbroar över Göta älv – Planeringsförutsättningar 

september 2020 (trafikkontoret 2020) 

b. Gång- och cykelbroar över Göta älv – Merkostnader för mark och 

sedimentsanering (Relement på uppdrag av trafikkontoret 2020). 

c. PM GC-bro 201030 Ansvar för föroreningar (trafikkontoret 2020) 

d. Samhällsekonomiska effekter av en ny gång- och cykelbro – Inklusive 

metodbeskrivning (trafikkontoret 2020) 

e. Osäkerhetsanalys för ny gång- och cykelbro över Göta älv – Material 

från arbetet hösten 2020 (Infra Action på uppdrag av trafikkontoret 

2020)  
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Ärendet 
Trafikkontoret har sedan 2017 arbetat med att utreda gång- och cykelbroar över Göta älv. 

Trafikkontoret föreslår nu trafiknämnden att besluta om inriktningar för fortsatt arbete 

med en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj, samt att lyfta 

ärendet till kommunfullmäktige så att arbete med genomförandestudie, detaljplan och 

miljödom kan påbörjas. 

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stad har under flera decennier planerat och utrett en gång- och cykelbro över 

Göta Älv. Redan under början av 90-talet lades ett förslag till lågbro över älven fram i 

översiktsplanen och under 00-talet bedrev Göteborgs Stad intensiv planering för att få till 

stånd en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Arbetet lades 

dock på is efter att byggnadsnämnden beslutade om att avbryta detaljplanearbetet i och 

med att mark- och miljööverdomstolen fastställde beslutet om att inte godkänna ansökan 

om vattenverksamhet i slutet av 2009. Trafikkontoret har sedan 2017 arbetat med att på 

nytt utreda nya gång- och cykelförbindelser över Göta älv, vilket har resulterat flera 

rapporter som har presenterats för trafiknämnden. 

Önskemålet om fler gång- och cykelförbindelser över Göta älv har sedan 2017 avspeglats 

i ett antal olika uppdrag. 

• I Mål- och inriktningsdokument 2017 för de planerande förvaltningarna står det 

att trafikkontoret ska inleda arbetet med en gång- och cykelförbindelse över älven 

mellan city och Frihamnen. 

• I kommunfullmäktiges budget 2018 pekas trafiknämnden ut som ansvarig för att 

en gång- och cykelbro ska förberedas i samband med Älvstadsarbetet. 

• I kommunfullmäktiges budget för 2020 och 2021 står följande: 

Ökad framkomlighet över älven är avgörande för Göteborg när Älvstranden 

byggs ut med den nya stadsdelen Karlastaden och de tiotusentals nya 

arbetsplatser som planeras på främst Lindholmen och Masthuggskajen. 

Därför ska planeringen av en ny gång- och cykelbro över älven prioriteras. 

Den geografiska avgränsningen för tidigare utredningar sträckte sig längs Göta älv från 

Marieholm till Älvsborgsbron. Det är inom det området befolkningstätheten och antalet 

resor är som störst och önskemålet om nya förbindelser har varit tydligast. Trafikkontoret 

har jämfört ett flertal olika lägen och föreslår nu för trafiknämnden att fortsatt arbete ska 

inriktas på en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.  Motiven 

till föreslagen planering är att placeringen innebär en stor nytta för gående och cyklister i 

centrala Göteborg, att uppförandet inte påverkar kryssningsfartyg eller Danmarkstrafiken 

och att placeringen innebär att föroreningsproblematik minskas, jämfört med andra 

nyttiga lägen. Vidare ansluter den föreslagna placeringen till befintliga nät för gående och 

cyklister, samtidigt som påverkan på användbar kaj minimeras. 

Projektets syfte och mål 

I tidigare arbete har syftet med en gång- och cykelbro definierats enligt följande: 

Syftet med en gång- och cykelbro är att skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande 

gång- och cykelnät över Göta älv, som ur detta perspektiv är en stor barriär. Vidare är 

syftet att möjliggöra för ett mer hållbart resande i centrala Göteborg och på så sätt bidra 
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till stadens mål om att Göteborg år 2050 har en hållbar och rättvis utsläppsnivå av 

växthusgaser. 

Vidare har syftet förtydligats med sju mål som en gång- och cykelbro bör uppfylla:  

1. Bidra till ett mer hållbart resande i centrala Göteborg  

2. Utgöra en gen och effektiv tvärlänk i det göteborgska gång- och cykelnätet  

3. Genom sin placering bidra till en mer sammanhållen stad och knyta samman 

stadsdelar  

4. Genom sin placering och utformning bidra till en positiv/förbättrad upplevelse av 

älvrummet  

5. Inte påtagligt skada sjöfartens intressen  

6. Vara kostnadseffektiv i både investerings- och driftskedet  

7. Under byggnation och driftskede minimera sin påverkan på klimatet  

Mål 1, 2 och 3 bedöms vara hanterade i och med tidigare genomfört arbete samt val av 

den föreslagna placeringen. Fortsatt arbete handlar framförallt om att arbeta med mål 4-7 

och dess måluppfyllelse, och föreslås därför beslutas av trafiknämnden som inriktning för 

fortsatt arbete. 

Beskrivning av föreslagen åtgärd 

Trafikkontoret föreslår att fortsatt arbete ska bedrivas, tillsammans med berörda 

förvaltningar och bolag, för att planera för en gång- och cykelbro över Göta älv mellan 

Packhuskajen och Hugo Hammars kaj, placerad inom det område som redovisas i figur 6 

(nedan). 

 

Figur 6: Trafikkontoret föreslår att fortsatt arbete ska verka för en gång- och cykelbro inom 
markerat område. 

Bredden på trafikytorna till bron föreslås vara minst 4 meter för cyklister och minst 4 

meter för fotgängare, vilket innebär att brokonstruktionen totalt sett blir något bredare. 

När bron kommer på plats anses den utgöra en del av stadens pendlingscykelnät samt bli 

en mycket viktig länk för gående, vilket innebär behov av tilltagna bredder. 

Gällande bärigheten har utgångspunkten varit att bron som minst ska kunna bära lasterna 

av underhållsfordon, vilket även varit en förutsättning i genomfört kalkylarbete. Fortsatt 

arbete bör fördjupa frågan om bron kan användas som evakueringsväg eller räddningsväg 

och vad det i så fall skulle ställa för krav på bärighet och utrymme, samt hur det skulle 

påverka anläggningskostnaden. Trafikkontorets bedömning är att gående och cyklister 

ska vara i fokus för projektet och att tillägg såsom allmän biltrafik eller bussar i linjetrafik 
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riskerar att dels kraftigt fördyra åtgärden samt att kvaliteten för gående och cyklister 

nedprioriteras till förmån för andra trafikslag. 

Den segelfria höjden i stängt läge föreslås vara cirka 6-7 meter, för att ge en bekväm 

lutning på bron för gående och cyklister, samtidigt som majoriteten av alla fritidsbåtar 

och en stor del arbetsfartyg kan passera bron utan att behöva öppning. Den öppningsbara 

delen föreslås erbjuda fri segelfri höjd i öppet läge. I fortsatt arbete görs valet mellan 

klaffbro och svängbro, vilket också får påverkan på brons gestaltning. I fortsatt arbete 

behöver gestaltning, teknik och budget hanteras samtidigt. 

 

Figur 7: Illustration av övergripande processer och aktiviteter. Trafikkontorets process för 
planering och investering i grönt överst. För att projektet ska kunna gå vidare från skedet 
”Välja åtgärd” till skedet ”Studera genomförandet”, och därmed starta genomförandestudie, 
detaljplan och arbete med miljödom, krävs ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige. 
Skattad tid från positivt inriktningsbeslut i kommunfullmäktige till att anläggningen kan tas i 
drift bedöms till 10 år. 

Trafikkontoret gör bedömningen att en gång- och cykelbro bör kunna finnas på plats och 

vara redo att tas i bruk 10-12 år efter ett positivt inriktningsbeslut i kommunfullmäktige. 

Skedet med detaljplan och genomförandestudie bedöms ta 4-5 år, och utifrån 

erfarenheterna från arbetet med tidigare gång- och cykelbro över Göta älv och med 

Hisingsbron ser trafikkontoret det som troligt att detaljplanen överprövas. 

Utifrån den successivkalkyl som trafikkontoret tog fram hösten 2020 landade den troliga 

kostnaden (85%-värdet) för åtgärden på 755 miljoner kronor i 2020 års penningvärde. Då 

projektet är i ett tidigt skede och kända och okända risker inte har kunnat 

kostnadsbeskrivas föreslås en ram på 900 miljoner kronor i 2020 års penningvärde, men 

med ambitionen att understiga detta. 900 miljoner kronor i 2020 års penningvärde är en 

kostnad som står i relation till de nyttor trafikkontoret har kunnat bedöma. 

Successivkalkylen utgår från en 330 meter lång bro med 4 meter bredd för gående och 

fyra meter bredd för cyklister. Det kostnadsspann som redovisas omfattar variation i 

gestaltningsambition och val av material, tillsammans med fler parametrar som inte har 

beslutats i detta skede. De mest kostnadsdrivande delarna är själva brokonstruktionen, 

brons rörliga delar med tillhörande maskineri samt de ledverk som troligtvis kommer 
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krävas för att skydda bron. Byggherrekostnader såsom projektering, projektledning, 

tillståndsprövning och administration utgör också en stor kostnad, likväl som generella 

osäkerheter. 

 

Figur 8: Beslutsdiagram (S-kurva) utifrån genomförd osäkerhetsanalys enligt 
successivkalkylprincipen. Diagrammet visar sannolikhet i intervallet 1-99%. 50%-fraktilen 
innebär att det är 50% sannolikhet att en projektbudget på 677 miljoner kronor räcker. 

Hade bron funnits idag visar analyser att den hade varit den dominerande 

cykelförbindelsen över älven, med fler än 4 000 cykelresor dagligen. När bron förväntas 

kunna vara på plats, kring 2030, förväntas fler än 5 000 cykelresor dagligen, bland annat 

mot bakgrund av att staden växer. Bron möjliggör även för ett ökat cykelresande, och om 

cykelresandet tredubblas generellt i staden, i enlighet med mål i cykelprogrammet fram 

till 2025, förväntas bron bära än fler cykelresor. Gångflöden har inte modellerats då 

modellen inte har tillräckligt underlag för att kunna genomföra analyser av gångflöde på 

en speciell länk, men i övergripande analyser påvisas en fördubbling av antalet gång- och 

cykelresor över älven, vilket innebär att den föreslagna bron även skulle bära en mängd 

gångresor dagligen. 

 
Flöde utan ny bro Bedömt flöde med ny bro 

 
Antal per år Genomsnitt 

vardagar 

Antal per år Genomsnitt 

vardagar 

Göta älvbron 2018 852 000 2 900 514 000 1 800 

Marieholmsbron 2019 370 000 1 400 363 000 1 400 

Älvsborgsbron 2019 312 000 1 100 250 000 900 

Linje 286 2019 600 000 2 600 132 000 600 

Ny cykelbro - - 1 120 000 4 300 

Figur 9: Skillnaden i antalet cykelresor per länk med och utan bro ”idag”. Det totala antalet 
resor med en ny bro är större än utan en ny bro, då den nya bron bidrar till fler cykelresor 
över älven genom överflyttning från andra färdmedel och nya rutt-/vägval. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret anser att arbetet med den föreslagna gång- och cykelbron bör fortsätta 

utifrån de presenterade förslagen till beslut. Behovet av bron är stort och uttrycks i flera 

olika uppdrag och kommunala dokument, och bron är en del av stadsutvecklingen i 

Göteborg som bidrar både till måluppfyllelse inom trafik- och resandeområdet, men den 
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är även en bärande del i att stadskärnan ska kunna växa över älven och bidra till en mer 

sammankopplad, nära och robust stad. Bron förväntas bli ett av de mest använda 

cykelstråken i Göteborg. 

Syftet med bron är att skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande gång- och cykelnät 

över Göta älv, som ur detta perspektiv är en stor barriär. Vidare är syftet att möjliggöra 

för ett mer hållbart resande i centrala Göteborg och på så sätt bidra till stadens mål om att 

Göteborg år 2050 har en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. Syftet ska vara 

vägledande vid framtida avvägningar inom projektet. 

Trafikkontoret ser det som möjligt att utifrån de föreslagna inriktningarna ha en gång- och 

cykelbro på plats mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen senast 12 år från att 

kommunfullmäktige fattar beslut om inriktning, och att denna bro inte kostar mer än 900 

miljoner kronor i 2020 års penningvärde. Kontoret vill dock påpeka att detta är under 

förutsättning att Lindholmsförbindelsen uppförs antingen som en tunnel eller en bro med 

segelfri höjd om minst 27 meter. Väljs ett alternativ med en lägre brohöjd än 27 meter för 

Lindholmsförbindelsen kommer det vara svårt att separera ärendena i fråga om påverkan 

på riksintresse för sjöfart, vilket då troligen skulle förskjuta gång- och cykelbroprojektets 

tidplan. Om Göteborgs Stad ska planera för två öppningsbara broar samtidigt i centrala 

Göteborg bedöms även riskerna i projektet öka, framförallt sett till tillståndsprocessen. 

Hur detta skulle påverka kostnaden för bron har inte bedömts. 

Den föreslagna placeringen bedöms vara ett nyttigt och ett troligen genomförbart läge, 

som står sig väl i jämförelse med andra placeringar i centrala Göteborg. Redan 

identifierade risker som föreslås hanteras tidigt vid fortsatt arbete är att göra ytterligare en 

bedömning av risken att projektets genomförande ger trafikkontoret ett 

verksamhetsutövaransvar och kostnadsansvar för föroreningar inom framförallt det gamla 

varvsområdet på norra älvstranden. Risken för att den detaljplan Göteborgs Stad tar fram 

för projektet överprövas och inte kan vinna laga kraft för att den bedöms skada 

riksintresset för sjöfart påtagligt kan i detta skede inte uteslutas, och behöver hanteras 

fortsatt i projektet. 

Trafikkontorets bedömning är att kostnader och nyttor för projektet är i balans. Nyttorna 

som identifierats i den sammanvägda samhällsekonomiska bedömningen är troligen något 

underskattade samtidigt som kontoret har ambitionen att underskrida den föreslagna 

kostnadsramen på 900 miljoner kronor och närma sig mer det troliga värdet (85%-värdet) 

på 755 miljoner konor, i 2020 års penningvärde. Fortsatt arbete bör bedrivas för att se 

över vilken avgiftsfri färjetrafikering Göteborgs Stad ska finansiera när en gång- och 

cykelbro finns på plats, men detta bör inte vara en del av gång- och cykelbroprojektet 

utan hänvisas till andra processer om tillköp av kollektivtrafik. 

Slutligen vill trafikkontoret framhäva ämnesområden som inte har kunnat hanteras i 

genomfört utredningsarbete, och som är viktiga för den fortsatta processen och dess 

slutresultat: 

• Dialog med representanter för sjöfartsintressen 

• Hantering och frekvens av broöppningar 

• Ny genomgång av risken för verksamhetsutövaransvar 

• Upplevd trygghet och säkerhet på och omkring bron 

• Gestaltning och stadsbild 
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Sammanfattning 
Trafikkontoret har sedan 2017 arbetat med att utreda gång- och cykelbroar över 
Göta älv. Trafikkontoret föreslår nu trafiknämnden att besluta om inriktningar 
för fortsatt arbete med en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo 
Hammars kaj, samt att lyfta ärendet till kommunfullmäktige så att arbete med 
genomförandestudie, detaljplan och miljödom kan påbörjas. Behovet av en 
gång- och cykelbro finns formulerat i flera olika uppdrag och åtgärder i 
kommunala dokument, och står omnämnt i Göteborgs Stads budget för 2020 
och 2021. 

Behovet av bron är stort och uttrycks i flera olika uppdrag och kommunala 
dokument, och bron är en del av stadsutvecklingen i Göteborg som bidrar både 
till måluppfyllelse inom trafik- och resandeområdet, men den är även en 
bärande del i att stadskärnan ska kunna växa över älven och bidra till en mer 
sammankopplad, nära och robust stad. Bron förväntas bli ett av de mest använda 
cykelstråken i Göteborg. 

Trafikkontoret ser det som möjligt att ha en gång- och cykelbro på plats mellan 
Hugo Hammars kaj och Packhuskajen senast 12 år från att kommunfullmäktige 
fattar beslut om inriktning, och att denna bro inte kostar mer än 900 miljoner 
kronor i 2020 års penningvärde. Kontoret vill dock påpeka att detta är under 
förutsättning att Lindholmsförbindelsen uppförs antingen som en tunnel eller en 
bro med segelfri höjd om minst 27 meter. 

 

 

 
 

  



 

Gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj 4 (48) 
Underlag för inriktningsbeslut  
Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2021-01-29 

Innehåll 
Sammanfattning ................................................................................... 3 

1 Bakgrund och tidigare arbete ...................................................... 5 

1.1 Trafikkontorets utredningsarbete ............................................. 6 

1.2 Trafikkontorets process för planering och investering för ett 
projekt av principiell beskaffenhet....................................................... 7 

1.3 Syfte och avgränsning för rapporten ........................................ 7 

2 Förutsättningar och strategier ..................................................... 8 

2.1 Koppling till Göteborgs stads mål och styrande dokument ....... 8 

2.2 Avgränsningar ......................................................................... 9 

2.3 Övergripande nyttor med fler gång- och cykelbroar över Göta 
älv 10 

3 Motiv till val av placering ........................................................... 11 

3.1 Sammanställning av önskade broar och färjelinjer ................. 12 

3.2 Nyttoanalyser......................................................................... 12 

3.3 Genomförbarhet sett till att undvika konflikt med 
kryssningsfartyg och färjetrafik till Danmark ..................................... 14 

3.4 Föroreningar i mark och vatten .............................................. 15 

3.5 Lokala kopplingar och lokal påverkan .................................... 16 

4 Beskrivning av projektet ............................................................ 18 

4.1 Projektets syfte och mål ......................................................... 18 

4.2 Planeringsförutsättningar ....................................................... 18 

4.3 Projektets innehåll och omfattning ......................................... 26 

5 Effekter av projektets genomförande ........................................ 35 

5.1 Positiva effekter ..................................................................... 35 

5.2 Negativa effekter ................................................................... 39 

5.3 Sammanvägd samhällsekonomisk bedömning ...................... 41 

6 Fortsatt arbete ............................................................................ 43 

6.1 Projektets organisation och styrning ...................................... 43 

6.2 Projektets ekonomi ................................................................ 43 

6.3 Intressenter och berörda ........................................................ 45 

6.4 Riskbedömning ...................................................................... 45 

6.5 Medskick till fortsatt arbete .................................................... 45 

Bilagor ................................................................................................ 47 

 

  



 

Gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj 5 (48) 
Underlag för inriktningsbeslut  
Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2021-01-29 

1 Bakgrund och tidigare arbete 
Göteborgs stad har en tydlig ambition om att stärka kontakten mellan norra och 
södra älvstranden i centrala Göteborg. Som ett led i detta har flera förslag för en 
gång- och cykelbro över Göta älv diskuterats i olika sammanhang. Efter att 
Göteborgs stad 2009 fick avslag på sin ansökan om att bygga en gång- och 
cykelbro mellan kasinot och Lindholmen lades arbetet med gång- och 
cykelbroar vilande och planeringen inriktades mer på den framtida Hisingsbron. 
Under senare år har dock behovet återigen gjort sig påmint, inte minst med den 
planerade stadsutvecklingen i Älvstaden och Göteborgs stads mål om hållbart 
resande och att stadskärnan ska växa över älven. Detta har resulterat i politiska 
uppdrag om gång- och cykelförbindelser. I kommunfullmäktiges budget för 
2021 står följande: 

Ökad framkomlighet över älven är avgörande för Göteborg när 
Älvstranden byggs ut med den nya stadsdelen Karlastaden och de 
tiotusentals nya arbetsplatser som planeras på främst Lindholmen 
och Masthuggskajen. Därför ska planeringen av en ny gång- och 
cykelbro över älven prioriteras. 

Avstånden till Älvsborgsbron och Göta Älvbron är för de flesta alltför långa för 
att vara egentliga alternativ att som gående eller cyklist ta sig över älven. 
Färjorna ”Älvsnabben” och ”Älvsnabbaren” erbjuder persontransporter över 
älven, men kommer inte att vara tillräckligt för framtida transportbehov. För 
gång- och cykeltrafiken förväntas resorna över älven öka med mellan 80% och 
175% fram till 2050, vilket i runda slängar motsvarar en fördubbling av antalet 
gång- och cykelresor över älvsnittet från 2014 till 2050. Redan till 2035 syns en 
markant ökning av antalet gång- och cykelresor. För att kunna tillgodose denna 
resandeökning behöver fler förbindelser skapas. För att utveckla ett hållbart 
trafiksystem i centrala Göteborg krävs att älven som barriär minskas genom att 
ett antal förbindelser, både fasta och rörliga, skapas.  

 

Figur 1: Prognosticerat dagligt antal gång- och cykelresor över Göta älv 2035 och 
2050, jämfört med 2014. Från Gång- och cykelbroar över Göta älv – 
Planeringsförutsättningar september 2020 (trafikkontoret 2020). 
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1.1 Trafikkontorets utredningsarbete 
Trafikkontoret har sedan 2016 utrett frågan om nya förbindelser för gående och 
cyklister över Göta älv. Under arbetets gång har fem rapporter tagits fram 
utifrån olika utredningsaspekter såsom behov och önskemål, nyttor, kostnader, 
juridik och påverkan på sjöfart. Dessa rapporter sammanfattades och 
kompletterades med en genomgång av kommunala mål och andra 
förutsättningar i rapporten Gång- och cykelbroar över Göta älv – 
Planeringsförutsättningar september 2020, vilken presenterades på 
trafiknämndens sammanträde den 24 september 2020 (§352). 

Samtidigt som utredningsarbetet med gång- och cykelförbindelser över Göta älv 
bedrevs, arbetade även trafikkontoret med utredningar om bland annat linbanor, 
inköp av ytterligare älvskyttlar ihop med Västtrafik och förberedelser för arbetet 
med kollektivtrafikförbindelsen Lindholmsförbindelsen. Trafikkontoret 
arbetade även med genomförandet av Hisingsbron (vilket fortfarande pågår) och 
arbeten relaterade till detta. På så sätt har utredningsarbetet med gång- och 
cykelförbindelser över Göta älv skett i ett sammanhang av ett flertal arbeten 
som påverkar älven och trafiken i centrala Göteborg. Här har både kunskap, 
information och, i den mån det har krävts, samordning mellan pågående arbeten 
kunnat ske. Trafikkontoret har under utredningsarbetet även samverkat med 
andra kommunala förvaltningar och bolag då programarbeten och liknande har 
pågått parallellt med detta utredningsarbete. 

     

Figur 2-7: Rapporter framtagna under trafikkontorets utredningsarbete 2016-
2020. 

Sammanfattningsvis ser trafikkontoret ett stort behov och en stor nytta med 
ytterligare fasta förbindelser för gående och cyklister över Göta älv. Utifrån de 
kostnader och risker som trafikkontoret har identifierat är slutsatsen att ett 
genomförande är möjligt och att de positiva effekter som en bro ger upphov till 
överstiger den bedömda kostnaden. 

För hantering av utvecklad färjetrafik hänvisas till pågående arbete tillsammans 
med Västtrafik i den så kallade Älvutredningen. För en sammanhängande bild 
av nya förbindelser av olika slag och med olika tidshorisont hänvisas till 
stadsbyggnadskontorets arbete med Fördjupad översiktsplan för centrala 
Göteborg. 
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1.2 Trafikkontorets process för planering och 
investering för ett projekt av principiell 
beskaffenhet 

 

Figur 8: Trafikkontorets process för planering och investering i grönt, tillsammans 
med formaliserade beslutsportar på kommunfullmäktigenivå i orange. 

Tidigare genomfört utredningsarbete tillsammans med denna rapport hanterar 
de två första skedena i trafikkontorets process för planering och investering, 
enligt figur 8 ovan. För att projektet ska kunna gå vidare från ”Välja åtgärd” till 
”Studera genomförandet” behöver kommunfullmäktige hantera frågan genom 
ett inriktningsbeslut1. Anläggandet av en gång- och cykelbro över Göta älv 
bedöms vara en fråga av principiell beskaffenhet, dels utifrån det ekonomiska 
åtagandet det innebär för Göteborgs stad, dels utifrån att många berörs av dess 
genomförande. Projekt ska därmed hanteras på kommunfullmäktigenivå utifrån 
minst två beslutsportar; inriktningsbeslut samt genomförandebeslut. 

Avsikten med att få ett inriktningsbeslut är att skapa en politisk styrning i ett 
tidigt skede, bland annat för att lägga fast vissa förutsättningar, skapa tydliga 
ekonomiska ramar och för att hantera risker och osäkerheter. I förhållande till 
inriktningsbeslutet ska genomförandebeslutet sätta de slutliga ramarna för 
projektet både vad det gäller innehåll, tid och ekonomi. 

Parallellt med att detta ärende om en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen 
och Hugo Hammars kaj hanteras av trafiknämnden, förväntas trafiknämnden 
hantera ärendet om Lindholmsförbindelsens val mellan bro eller tunnel 
(4122/19). 

1.3 Syfte och avgränsning för rapporten 
Denna rapport redovisar förslag till en ny fast förbindelse i form av en gång- 
och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj på norra älvstranden och Packhuskajen 
på södra älvstranden och syftar till att utgöra underlag för inriktningsbeslut om 
fortsatt arbete. I rapporten beskrivs projektets föreslagna omfattning och 
innehåll, vad en gång- och cykelbro skulle kunna kosta och när ungefär i tid den 
skulle kunna stå färdig. Rapporten redogör även för positiva och negativa 
effekter av den föreslagna gång- och cykelbron samt påverkan på berörda 
nämnder och bolag. 

Rapporten hanterar inte specifika tekniska, ekonomiska, juridiska eller 
organisatoriska frågor i detalj utan detta hänvisas till kommande skede. 

 
1 Beslut den 19 april 2017 (§302) i kommunstyrelsen om principer för hantering 
av betydande investeringsprojekt. 
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2 Förutsättningar och 
strategier 

2.1 Koppling till Göteborgs stads mål och 
styrande dokument 
Generellt sett uppfyller åtgärden flera av de mål som Göteborgs stad satt upp i 
olika styrande dokument om hållbart redande och en mer sammankopplad stad. 
I kommunfullmäktiges budget för 2021 beskrivs behovet på följande sätt: 

Ökad framkomlighet över älven är avgörande för Göteborg när 
Älvstranden byggs ut med den nya stadsdelen Karlastaden och de 
tiotusentals nya arbetsplatser som planeras på främst Lindholmen 
och Masthuggskajen. Därför ska planeringen av en ny gång- och 
cykelbro över älven prioriteras. 

För en fylligare redovisning hänvisas till Gång- och cykelbroar över Göta älv 
Planeringsförutsättningar september 2020 (trafikkontoret, 2020 s 21f (dnr 
3150/16)). 

Den föreslagna gång- och cykelbron finns med i Göteborgs stads översiktsplan 
från 2009, samt i granskningshandlingen till ny översiktsplan och till fördjupad 
översiktsplan för centrala Göteborg. Värt att notera är att den föreslagna gång- 
och cykelbron är placerad så att den strider mot skrivningar i Vision Älvstaden 
som beskriver att älven ska hållas öppen utan nya broar nedströms Frihamnen, 
av hänsyn till sjöfarten, samt att staden ska slå vakt om de traditionsbärande 
varvsverksamheter som finns längs älvstränderna. Trafikkontoret gör 
bedömningen att det föreslagna läget sammantaget inte medför större påverkan 
på sjöfartsintressena än en bro mellan Frihamnen och södra älvstranden. Det 
föreslagna läget tar endast mindre delar av användbar kaj i anspråk, fartyg till 
och från Frihamnen bedöms kunna hanteras i det föreslagna läget och 
fartygstrafik till och från Lilla Bommen skulle troligen komma att påverkas 
även av en bro mellan Frihamnen och södra älvstranden. Utifrån att 
identifierade nyttor är större i det föreslagna läget anser trafikkontoret att det är 
rimligt att göra avsteg från Vision Älvstaden på denna punkt. 

Utifrån de strategier som finns i trafikstrategin från 2014 bedöms projektet ha 
en mycket god träffbild, vilket redovisas i figur 9 nedan. 
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Figur 9: Förväntad påverkan på strategierna som pekas ut i Trafikstrategi för en 
nära storstad (trafiknämnden 2014), där grön är större positiv påverkan, ljusgrön 
viss positiv påverkan och rosa risk för viss negativ påverkan. 

2.2 Avgränsningar 
Det har i tidigare arbeten inte formulerats någon begränsning eller målbild 
avseende kostnad eller tid för genomförande. Ambitionen har dock varit att 
planera för en bro som kan komma till stånd utan att vara beroende av faktorer 
som projektet inte skulle kunna påverka, såsom flytt av färjeterminaler.  

2.2.1 Fokus på gående och cyklister 
Under tidigare utredningsarbete har frågan lyfts om gång- och cykelbron även 
skulle kunna nyttjas av andra transportmedel såsom kollektivtrafik eller 
utryckningsfordon. Vid något tillfälle har även frågan om allmän biltrafik på 
bron lyfts. Trafikkontorets bedömning är att gående och cyklister ska prioriteras 
och att tillägg såsom allmän biltrafik eller bussar i linjetrafik riskerar att dels 
kraftigt fördyra åtgärden samt att val inom projektet skulle leda till att kvaliteten 
för gående och cyklister nedprioriteras till förmån för annan trafik Detta riskerar 
då att inte uppfylla målen och syftet med en gång- och cykelbro. 

Gällande kollektivtrafik och allmän fordonstrafik är det framförallt bredden på 
bron och anslutningar på land som skulle fördyra projektet. Köproblematiken 
vid broöppning skulle bli oerhört mycket mer komplex än för en gång- och 
cykelbro och risken finns att det skulle kunna innebära mer svårlösta 
jämkningar med sjöfartsintressen, om projektet inte kan vara relativt flexibel 
med öppningarna av bron. Vidare riskerar allmän fordonstrafik på bron att leda 
till att fordonstrafik ledes in i områden där ytan inte finns att hantera den på ett 
bra sätt. Med en bro enbart för gående och cyklister ges möjligheten att skapa 
gena vägar för dessa trafikslag i centrala Göteborg, vilket främjar uppfyllelsen 
av målen för resor i trafikstrategin. 
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Gällande utryckningsfordon och brons bärighet föreslås den frågan hanteras 
vidare i nästa skede. Om det är så att bron utan en större merkostnad kan bära 
lasterna från utryckningsfordon kan det finnas anledning att undersöka om 
sådana skulle kunna använda bron i nödfall, som till exempel vid en 
översvämning på Lindholmen eller att andra förbindelser över älven av någon 
anledning inte kan nyttjas. Då bron förväntas öppnas oftare än Hisingsbron bör 
den inte ses som utryckningsväg annat än vid särskilda händelser. 

Bärigheten föreslås som en lägsta nivå vara sådan att ordinarie underhållsfordon 
kan användas för drift och underhåll av broanläggningen. 

2.3 Övergripande nyttor med fler gång- och 
cykelbroar över Göta älv 
Behovet av fler gång- och cykelförbindelser över Göta älv är stort och en 
bärande del i att uppfylla Göteborgs stads mål om resande och klimat. Det 
behövs fler förbindelser över älven för gående och cyklister. Broar har stora 
fördelar jämfört med färjetrafikering, och trafikkontoret bör fortsätta arbeta med 
gång- och cykelbroar, likväl som att tillsammans med Västtrafik fortsätta arbeta 
med frågor kring färjetrafikens utveckling. Broar och färjeförbindelser är inte i 
en motsatsrelation till varandra utan kompletterar varandra. 

Nyttorna med en gång- och cykelbro har tidigare arbeten definierats som 
trafikala, sammankopplande och upplevelsemässiga. De trafikala nyttorna 
skapas av ett mer sammanhängande och genare nät för gång- och cykeltrafik. 
Det medför förkortade restider och leder till att fler kan gå och cykla över älven, 
vilket i sin tur kan avlasta andra länkar och älvförbindelser. Ett genare gatunät i 
Göteborgs mest centrala delar skapar bättre förutsättningar för ett integrerande 
av Lindholmen, Frihamnen, Backaplan och Brämaregården i den befintliga 
stadskärnan, vilket bidrar på en övergripande nivå till en mer sammankopplad 
stad rent fysiskt. De ökade hälsoeffekter som ett ökat cyklande medför ger även 
samhällsekonomiska vinster, även om dessa i dagsläget är svåra att bedöma. 

Fler kopplingar över älven bedöms ha en positiv inverkan på den sociala 
dimensionen, då det bidrar till en mer sammanhängande stad och även minskade 
mentala barriärer mellan norra och södra älvstranden. Förbättrade 
förutsättningar att gå och cykla gynnar färdsätt som är ekonomiskt tillgängliga, 
samt tillgängliga för fler personer i alla åldrar. 

Upplevelsemässiga nyttor handlar både om upplevelsen av att koppla samman 
Göteborg, upplevelsen av att färdas på bron och upplevelsen av bron i 
älvrummet. Det är viktigt att brons läge understryker de förutsättningar som 
älvrummet ger att naturligt koppla samman de båda älvstränderna och att bron 
ansluter till kajerna på ett sådant sätt att den känns som en naturlig del i 
stadsbilden. Att öka tillgängligheten och närheten till vattnet ökar inte bara 
kvaliteterna och attraktivitet för Göteborgs invånare utan också för turister. 
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3 Motiv till val av placering 
Den geografiska avgränsningen för tidigare utredningar sträckte sig från 
Marieholm till Älvsborgsbron. Det är inom det här avgränsningsområdet 
befolkningstätheten och antalet resor är som störst och önskemålet om nya 
förbindelser har varit tydligast. 

 

Figur 10: Geografisk avgränsning för tidigare utredningar. 

Under följande rubriker redogörs för motiven till val av den föreslagna 
placeringen av en gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och 
Packhuskajen. I kapitel 5 redovisas fördjupade bedömningar av positiva 
respektive negativa effekter av en gång- och cykelbro i det föreslagna läget. 

 

Figur 11: En gång- och cykelbro föreslås inom det markerade området. 

Sammanfattningsvis grundar sig trafikkontorets förslag till placering på att 
placeringen innebär en stor nytta för gående och cyklister i centrala Göteborg, 
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uppförandet påverkar inte kryssningsfartyg eller Danmarkstrafiken och 
placeringen innebär att föroreningsproblematik minskas, jämfört med andra 
alternativa placeringar. Vidare föreslås en placering som ansluter till befintliga 
nät för gående och cyklister, samtidigt som påverkan på användbar kaj 
minimeras. Nedan beskrivs dessa bedömningar mer i detalj. 

3.1 Sammanställning av önskade broar och 
färjelinjer 
Första steget i arbetet med en gång- och cykelbro över Göta älv var att 
sammanställa en nulägesbild över statusläget för planerade och diskuterade nya 
kopplingar. Utredningen var en kunskapsinsamling och sammanfattningsvis 
identifierades 15 önskade broförbindelser och ett flertal färjeförbindelser på 
idéstadiet i olika projekt inom Göteborgs stad och hos samarbetsorganisationer. 
Detta har trafikkontoret tolkat som att det fanns ett stort behov och ett stort 
intresse av att ta sig över älven och att flera parter identifierade behovet i skilda 
sammanhang. 

 

Figur 12: Sammanfattande bild av diskuterade kopplingar över älven i olika 
projekt inom Göteborgs stad och hos samarbetsorganisationer, från rapporten 
Kopplingar över Göta älv – sammanställning av behov och förutsättningar 2016. 

3.2 Nyttoanalyser 
2017 genomfördes en nyttoanalys av sju broförbindelser över Göta älv. Syftet 
med utredningen var att analysera och jämföra nyttan av tillkommande fasta 
förbindelser över Göta älv utifrån ett gång- och cykelperspektiv med avseende 
på restidsvinster, sammankopplad stad och hur åtgärden skulle kunna bidra till 
att nå Göteborgs stads övergripande mål om hållbart resande. De sju länkarna 
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som analyserades valdes ut utifrån de 15 broförbindelser som identifierades i 
sammanställningen gjord 2016. 

 

Figur 13: De sju brolägen som analyserades fördjupat 2017. Brolägena 6, 7 och 
9 bedömdes som sammantaget mest nyttiga. 

 

 
Figur 14: Förändring i restid och flöden för cykelflöden 2014 om nya broar skulle 
tillföras systemet. Till vänster redovisas antalet sparade timmar i cykelsystemet 
per dag om respektive bro skulle byggas. Till höger redovisas antalet dagliga 
resenärer om respektive bro skulle byggas. 

Utifrån ett nyttoperspektiv för hela staden kom utredningen fram till att 
trafikkontoret fortsatt bör studera de tre ”mittenbroarna” Stigberget, Järnvågen 
och Packhusplatsen. De ligger mittemellan befintliga förbindelser och erbjuder 
därmed en god genhet och tidsbesparing jämfört med dagens situation. Eftersom 
läget för dessa broar är centralt i Göteborg ger förbindelserna även hög genhet 
vid kopplingen mellan stadens målpunkter. 

Den bro som trafikkontoret föreslår för vidare utredning är den som i 
nyttoanalyserna benämns Packhusplatsen, eller bro nummer 9. Nedan följer 
motiv till varför denna placering föreslås, trots att den inte får störst restidsvinst 
eller flöde i analyserna. 
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3.3 Genomförbarhet sett till att undvika konflikt 
med kryssningsfartyg och färjetrafik till 
Danmark 
Utifrån nyttoanalysens slutsatser om att de var de tre mittenbroarna (nummer 6, 
7 och 9 i figur 15 nedan) som trafikkontoret borde arbeta vidare med 
analyserades genomförbarheten utifrån beroenden till andra åtgärder eller 
projekt. 

 

Figur 15: De tre mittenbroarna som i nyttoanalysen bedömdes mest nyttiga. 

Bro nummer 6 är i konflikt med Danmarksterminalen och kryssningsfartyg. 
Dessa fartyg skulle kräva en bred öppning och därmed en större klafflösning, 
samt ledverk som både skulle kunna stå emot lasterna från dessa fartyg 
samtidigt som de inte får förhindra insegling till Danmarksterminalen och 
Amerikakajen. Även bro nummer 7 riskerar att vara i konflikt med 
Danmarksfärjorna och kryssningsfartygen då den är placerad där dessa fartyg 
ska vända. Bro nummer 9 bedöms inte ha någon påverkan på varken 
kryssningsfartyg eller Danmarksfärjorna. 

 

Figur 16: Passage plan Gothenburg 2016, publicerad av Sjöfartsverket. Cirklarna 
i älven illustrerar möjliga vändzoner för större fartyg. 

Vidare är en placering uppströms Stenpiren positiv för samspelet mellan en 
lägre gång- och cykelbro och kollektivtrafiken på älven, då det endast är 
sträckningen Stenpiren-Lilla Bommen som berörs av den föreslagna 
placeringen. 
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3.4 Föroreningar i mark och vatten 
Utifrån att en något förändrad dragning av bro nummer 7 skulle kunna vara 
möjlig sett till fartygstrafiken arbetade trafikkontoret vidare med att undersöka 
hur föroreningar i mark och bottensediment i områden mellan bro nummer 7 
och bro nummer 9 skulle kunna påverka valet av placering. Området belastas av 
kända föroreningar som framförallt härrör från tidigare varvsverksamhet. 

 

Figur 17: Analyserade brolägen nummer 7 och 9. 

 

Figur 18: Illustration av föroreningssituationen i vattenområdet med angivna 
mäktigheter av förorenade sediment. Bild från Gång- och cykelbroar över Göta 
älv – Merkostnader för mark och sedimentsanering (Relement på uppdrag av 
trafikkontoret 2020). 

Undersökningar visade att i det fall bron anläggs från Masthuggskajen eller 
Skeppsbron till Lindholmens västra del korsar bron ett före detta varvsområde 
där det finns stora mängder kraftigt förorenade sediment, vilket skulle innebära 
svårigheter för anläggandet för en gång och cykelbro både sett till kostnader och 
tillståndsprocess. Om bron anläggs något längre norrut, alltså från Stenpiren 
eller Packhuskajen till Lindholmens östra del kommer inte de mest förorenade 
sedimenten inom det före detta varvsområdet att beröras. Detta innebär då en 
lägre kostnad för sanering av mark och sediment, samtidigt som 
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tillståndsprocessen kan förväntas att vara enklare, jämfört med ett läge längre 
västerut. 

Anläggande av en gång- och cykelbro inom det förorenade före detta 
varvsområdet kan medföra att trafikkontoret får ett så kallat 
verksamhetsutövaransvar enligt miljöbalken. Trafikkontoret har därför tagit 
fram ett PM med syfte att redogöra för regelverket enligt miljöbalken avseende 
ansvaret för föroreningsskador och regelverkets betydelse vid byggande av en 
gång- och cykelbro över Göta älv (Bilaga C. PM GC-bro 201030 Ansvar för 
föroreningar, trafikkontoret 2020). Slutsatsen är att för att undvika risken för 
framtida tillsynsförelägganden bör behovet av skyddsåtgärder utredas noggrant 
inom ramen för tillståndsprövningen av bron. Samtliga skyddsåtgärder bör 
utformas i samråd med tillsynsmyndigheten enligt 10 kap. MB, i aktuellt fall 
miljö- och klimatnämnden i Göteborgs Stad. Vid ett positivt inriktningsbeslut är 
detta en av de frågor som tidigt bör fördjupas. 

3.5 Lokala kopplingar och lokal påverkan 
Utifrån att gång- och cykelbron bör placeras i ett östligt läge på Lindholmen för 
att undvika de mest förorenade områdena går det att identifiera att antal 
principiella dragningar. I det mer lokala perspektivet har hänsyn tagits till 
framförallt möjligheten att anlägga en kostnadseffektiv konstruktion, goda 
anslutningar till befintligt gång- och cykelvägnät, minimera påverkan på 
användbar kaj samt att inte bygga bort den kulturhistoriskt intressanta 
sjösättningsrampen på norra älvstranden. 

På södra älvstranden föreslås en placering väster om casinot/Stora Tullhuset, för 
att dels kunna ansluta till ett framtida cykelstråk via Norra eller Södra 
Hamngatan, dels kunna kopplas till befintligt cykelstråk längs älven. En 
placering öster om Stora Tullhuset hade inneburit att kopplingen österut hade 
blivit mer otydlig samt att bron hade landat mitt på Packhuskajen som idag 
används som kajplats för bland annat Maritimans verksamhet. Då det inte finns 
självklara ersättningsplatser för dessa fartyg skulle en placering här innebära att 
projektet belastas med en svårhanterlig fråga till en oklar nytta. Skulle brofästet 
på södra älvstranden förläggas till Stenpiren skulle det innebära att brons troliga 
fäste på norra älvstranden hamnar mitt på den kaj som fortfarande är stabil nog 
att använda, samt att anslutande gång- och cykelbanor skulle påverka befintliga 
verksamheter på ett mer genomgripande sätt än om brofästet på norra 
älvstranden förläggs längre österut. 
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Figur 19: Inzoomad bild på det kostnadsbedömda läget. Färgmarkeringen på 
kajerna redovisar kajanläggningens användbarhet, där gröna kajer kan angöras 
medan rödmarkerad kaj är olämplig att angöra utifrån skicket dess konstruktion. 
Den gula ringen markerar befintlig sjösättningsramp, vilken bedöms ha visst 
kulturhistoriskt värde. 

För att minimera störningen för pågående verksamheter samt för att inte låsa 
framtida utvecklingsmöjligheter på norra älvstranden föreslås ett läge för 
brofästet långt österut. Detta innebär även att den sjösättningsramp som finns i 
höjd med kajplats 195 kan vara kvar. Det alternativ som har legat till grund för 
kalkylarbetet är en dragning från väster om Stora Tullhuset på södra älvstranden 
till norr om sjösättningsrampen på norra älvstranden, enligt figur 19 ovan. 
Denna dragning stämmer väl överens med den utpekade saknade länken i 
cykelvägnätet i trafikkontorets Utbyggnadsplan för cykelinfrastruktur (Ramböll 
på uppdrag av trafikkontoret 2018), som redovisas i figur 20 nedan. 

 

Figur 20. Utsnitt ur Utbyggnadsplan för cykelinfrastruktur (Ramböll på uppdrag 
av trafikkontoret 2018). Det föreslagna broläget kopplar ihop både cykelbanor i 
huvudnätet och stråk i pendlingscykelnätet, och är utpekat som en relation med 
behov av cykelkoppling.  

Hugo Hammars kaj 

Kajplats 194, 195 och 195A 

Packhuskajen 
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4 Beskrivning av projektet 

4.1 Projektets syfte och mål 
I tidigare nämnd rapport Gång- och cykelbroar över Göta älv – 
Planeringsförutsättningar september 2020 har syftet med en gång- och cykelbro 
definierats enligt följande: 

Syftet med en gång- och cykelbro är att skapa ett mer finmaskigt och 
sammanhängande gång- och cykelnät över Göta älv, som ur detta perspektiv är 
en stor barriär. Vidare är syftet att möjliggöra för ett mer hållbart resande i 
centrala Göteborg och på så sätt bidra till Göteborgs stads mål om att Göteborg 
år 2050 har en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. 

Vidare har syftet i rapporten förtydligats med sju mål som en gång- och 
cykelbro bör uppfylla:  

1. Bidra till ett mer hållbart resande i centrala Göteborg  
2. Utgöra en gen och effektiv tvärlänk i det göteborgska gång- och 

cykelnätet  
3. Genom sin placering bidra till en mer sammanhållen stad och knyta 

samman stadsdelar  
4. Genom sin placering och utformning bidra till en positiv/förbättrad 

upplevelse av älvrummet  
5. Inte påtagligt skada sjöfartens intressen  
6. Vara kostnadseffektiv i både investerings- och driftskedet  
7. Under byggnation och driftskede minimera sin påverkan på klimatet  

Mål 1, 2 och 3 bedöms vara hanterade i och med tidigare genomfört arbete samt 
val av placering. Kommande skede med planering av genomförandet handlar 
framförallt om att arbeta vidare med och arbeta för en hög måluppfyllelse av 
mål 4-7. 

4.2 Planeringsförutsättningar 

4.2.1 Gällande planer och riksintressen 

4.2.1.1 Översiktsplan 2009 

I gällande Översiktsplan för Göteborg antagen av kommunfullmäktige 2009 
redovisas objektet Gång- och cykelbro över Göta älv på följande sätt: 

En gång- och cykelbro över Göta älv mellan Packhuskajen och Lundbykajen föreslås, som knyter 
samman Hisingen med innerstaden och minskar älvens barriäreffekt. Bron är en del av 
stomcykelnätet. Den föreslagna bron kan få fler att välja att cykla eller gå då det blir både 
bekvämare och snabbare att ta sig över älven. Bron kan utformas som en klaffbro som öppnas vid 
behov för yrkestrafiken. 
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Figur 21: Utsnitt ur markanvändningskartan för översiktsplan för Göteborg 
antagen 2009. Det svarta, korta, raka strecket över Göta älv utgör markreservat 
för en gång- och cykelbro över Göta älv. 

Arbete pågår med att ta fram en kommunomfattande översiktsplan. Arbetet leds 
av stadsbyggnadskontoret och planen förväntas antas av kommunfullmäktige 
under 2022. Det föreslagna läget för gång- och cykelbron finns med i arbetet 
med den nya översiktsplanen. 

4.2.1.2 Detaljplaner 

Anläggningen förväntas kräva en ny detaljplan, som då kommer beröra gällande 
planer: 

• Stadsplan 1480K-II-2518 på norra älvstranden, med användningen 
industri och hamnverksamhet 

• Detaljplan 1480K-II-4386 NORDSTADEN, KV 36 PACKHUSET på 
södra älvstranden, med användningen torg och vattenområde i aktuella 
delar 

Beroende på projektets avgränsning kan även följande planer komma att 
påverkas: 

• Stadsplan 1480K-II-121 och stadsplan 1480K-II-3174 längre in på 
södra älvstranden 

• Ändring av detaljplan 1480K-2-5281 på södra älvstranden för ändring 
av detaljplan för järnvägstunneln Västlänken 
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Figur 22: Gällande detaljplaner och stadsplaner, från GOkart. 

4.2.1.3 Riksintressen 

Projektet föreslås placeras inom område som berörs av följande riksintressen: 

• Riksintresse för kulturmiljövård: 1600-talsstaden – Stadsplan och 
befästningsrester från 1600-talet. Stadskärna och parkstråk med många 
välbevarade byggnader från olika perioder. 

• Riksintresse för sjöfart: Skandiahamnen - Normansgrundet (Göta 
älv/Trollhätte kanal) / Farled 955 

• Riksintresse för hamn: Göteborgs hamn – I riksintresset ingår 
vattenområde samt de ytor på land som är nödvändiga för hamnens 
verksamhet. 

 

Figur 23: Områden av riksintresse för kulturmiljövård (rött), hamn (ljusblått) och 
sjöfart (mörkblått), från GOkart. 
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4.2.2 Fastighetsägare och pågående användning av mark och 
vatten 
Projektet föreslås placeras inom ett område som ägs av Göteborgs Stad. 
Vattenområdet och landområdet på södra älvstranden ägs av fastighetsnämnden 
och markområdet på norra älvstranden ägs av Älvstranden Utveckling AB. Del 
av vattenfastigheterna belastas även av servitut för hamnverksamhet till förmån 
för Älvstranden Utveckling AB:s landfastighet. 

På södra älvstranden används området idag för kajverksamhet med tur- och 
charterbåtar som angör kajen, och på norra älvstranden används området för 
olika verksamheter som hyr in sig i befintliga lokaler. 

  

Figur 24 och 25: Markägarskap. Rödmarkerade fastigheter ägs av 
fastighetsnämnden och grönmarkerade fastigheter ägs av Älvstranden utveckling 
AB. Rosa område på bilden till höger markerar ÄUAB:s servitut på 
fastighetsnämndens vattenfastigheter. 

4.2.3 Angränsande pågående projekt 

4.2.3.1 Lindholmsförbindelsen 

Lindholmsförbindelsen är en del i kollektivtrafikobjektet Brunnsbo-Linné som 
avtalats mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och 
Regeringskansliet inom Sverigeförhandlingen. Det är en typ av spårväg 
(stadsbana) som knyter samman Lindholmen med Linnéplatsen via hållplats 
Stigberget och är en del av innerstadsringen som ska skapa kapacitet och snabba 
restider i kollektivtrafiksystemet för Göteborgs stadsutveckling. 

Projektet har studerat tre alternativ för hur förbindelsen kan korsa älven – som 
tunnel, som öppningsbar bro med 12 meter segelfri höjd samt som fast bro med 
27 meter segelfri höjd. Parallellt med att trafiknämnden 2020-08-27 beslöt 
remittera underlaget som sammanställts inför val av alternativ pekade 
trafiknämnden på att det pågår ett arbete med en ny gång- och cykelbro öster 
om det föreslagna läget för förbindelsen mellan Lindholmen – Stigberget. 
Gång- och cykelbron och den framtida Lindholmsförbindelsen påverkar 
varandra och nämnden menade därför att processerna behöver löpa parallellt. 

Ytterligare ett beroende mellan Lindholmsförbindelsen och arbetet med gång- 
och cykelbroar är att trafikkontoret gör bedömningen att en ny öppningsbar bro 
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i centrala Göteborg bör kunna uppföras utan att påtagligt skada 
sjöfartsintressena. Kontorets bedömning är att två nya öppningsbara broar på 
kort sikt (fram till 2035) i centrala Göteborg inte kan föreslås, då det hade gjort 
processen för broöppningar så komplex att riksintresset troligen inte hade 
kunnat tillgodoses annat än genom att de nya broarna skulle få stå öppna för 
sjötrafik orimligt långa tider. 

Arbete har pågått under hösten 2020 för att synkronisera de två ärendena så att 
beslutsprocesserna för den framtida Lindholmsförbindelsen och gång- och 
cykelbro löper parallellt med beslut i trafiknämnden i februari 2021. Då 
kommer trafikkontoret föreslå nämnden att arbeta vidare med 
Lindholmsförbindelsen som en tunnel, samt att arbeta vidare med en gång- och 
cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj utifrån inriktningarna i 
detta dokument. Anläggs Lindholmsförbindelsen som en tunnel blir beroendena 
mellan projekten marginella sett till fortsatt arbete, men stärker varandra sett till 
de nyttor de skapar för stadsutvecklingen i Göteborg. 

4.2.3.2 Hisingsbron 

Domen som 2016 gav Göteborgs stad tillstånd att bygga Hisingsbron var 
villkorad. Bland annat ålades Göteborg Stad att ta fram ett system för hur bron 
skulle öppnas och att detta skulle utvärderas under en period fram till ca 2026 
(när bron har varit i drift i fem år). Detta innebär att tillståndsprövningen för 
gång- och cykelbron kan komma att sammanfalla med slutgiltig bedömning av 
hur Hisingsbron under sina fem första år har uppfyllt de villkor som ålades 
Göteborgs stad i den tillståndsprövningen. Det går inte att utesluta att dessa 
processer på något sätt skulle kunna påverka varandra. 

4.2.3.3 Fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg 

Stadsbyggnadskontoret leder arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan 
för centrala Göteborg (FÖP C). Planen förväntas gå på granskning i början av 
2021 och antas av kommunfullmäktige under 2022, och följer då samma tidplan 
som arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan för hela Göteborgs yta 
(ÖP). I FÖP C redovisas Göteborgs stads samlade bild av hur vi i framtiden ska 
ta oss tvärs älven med både broar, tunnlar och färjor. För att möjliggöra för 
stadskärnan att växa över älven föreslås i planförslaget en fast förbindelse i 
form av en gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen. 
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Figur 26: Bild från stadsbyggnadskontorets arbete med FÖP C som visar viktiga 
förbindande stadslivsstråk i centrala Göteborg som bör utvecklas för att sprida 
stadsliv. Streckade stråk är framtida och ligger inom omvandlingsområden, de är 
inte exakta (Stadsbyggnadskontoret 2021) 

I FÖP C arbetas även in de slutsatser som framkommer i den pågående 
Älvutredningen, som är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs stad och 
Västtrafik. Älvutredningen syftar till att belysa vilka platser utmed 
älvstränderna som bedöms ha en god potential att utvecklas som kajplatser för 
färjeangöring alternativt som framtida bytespunkter till/från landburen 
kollektivtrafik. För platser som identifieras som främst lämpliga för gående och 
cyklister kan älvtrafiken, likt dagens Älvsnabbare, fungera som flytande gång- 
och cykelbroar. I FÖP C hanteras även resultatet av remissen av 
Lindholmsförbindelsen, som i kommande granskningshandling redovisas som 
en tunnel under älven. 

Det är i pågående FÖP- och ÖP-processer som diskussionen med Länsstyrelsen 
påbörjas om påverkan på och hanteringen av riksintressena. Arbetet har därför 
synkroniserats mellan stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret för att 
säkerställa att de olika projekten föreslår lösningar som överensstämmer med 
varandra. Om granskning av FÖP C och ÖP sker enligt tidplan förväntas både 
gång- och cykelbroprojektet och Sverigeförhandlingsprojektet Brunnsbo-Linné 
via Lindholmen (där Lindholmsförbindelsen ingår) få viktiga inspel redan under 
2021 på synen om hanteringen av riksintressen i det granskningsutlåtande 
Länsstyrelsen översänder till Göteborgs stad. 

4.2.3.4 Stadsmiljöplan innanför Vallgraven 

Stadsmiljöplanen är en viljeinriktning för hur trafikkontoret vill utveckla gator 
och platser inom det aktuella området. Utformningen utgår från att hitta 
balansen mellan framkomlighetsanspråk för olika trafikanter och samtidigt 
skapa plats för vistelse med ett rikare stadsliv och tilltalande gaturum och bildar 
en katalog av möjliga åtgärder. 
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I arbetet med stadsmiljöplanen har stråket för Stora Hamnkanalen definierats 
som det storslagna, stolta vattenrummet med stark koppling öst-väst vidare över 
älven. 

 

Figur 27: Illustration från trafikkontorets pågående arbete med Stadsmiljöplan 
innanför Vallgraven. Den blåa heldragna pilen redovisar stråket Stora 
Hamnkanalen. Den streckade blå pilen redovisar möjlig framtida koppling över 
älven, som i stort sammanfaller med placeringen av den föreslagna gång- och 
cykelbron mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

4.2.3.5 Utbyggnation inom Detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan inom 
stadsdelen Lundbyvassen 

Detaljplanen vann laga kraft 2019 och för närvarande pågår utbyggnad av 
allmän plats inom detaljplanen. Gång- och cykelbroprojektet kommer att 
behöva ansluta till kommande gång- och cykelinfrastruktur inom denna 
detaljplan och hantera höjdsättningsfrågor utifrån de förutsättningar denna plan 
ger. 

4.2.3.6 Restaurering och uppförande av högvattensskydd på Packhuskajen 

Park- och naturnämnden startade under 2020 byggnation av högvattenskydd 
samt förstärkning av kajkonstruktion på Packhuskajen. Arbetet pågår och 
förväntas vara klart 2022. Gång- och cykelbroprojektet behöver förhålla sig till 
de förutsättningar detta projekt ger, samt om möjligt bör samordning ske tidigt 
för att undersöka om åtgärder inom park- och naturnämndens projekt kan vidtas 
som gynnar en kommande gång- och cykelbro. Vid Packhuskajens sydvästra 
hörn finns en kortare sträcka som inte åtgärdas i den första etappen, vilket 
behöver observeras inför fortsatt arbete med gång- och cykelbron.  

4.2.3.7 Restaurering av kanalmurar och uppförande av högvattensskydd vid 
södra brofästet 

Park- och naturförvaltningen utför förstärkningar och anlägger älvkantsskydd en 
första etapp av Packhuskajen. Kajen längs Casinobryggan har bedömts vara i 
tillräckligt gott skick utifrån sitt användningsområde och planeras därför inte 
rustas upp/förstärkas. Gång- och cykelbroprojektet behöver därför undersöka 
om kajen klarar eventuella förändringar av laster när bron byggs ut, framförallt 
om en ny angöringsbrygga/kaj ska anläggas utanför dagens casinobrygga. 

Casinobryggans östra ände ansluter mot Packhusplatsen längs kaj där Park- och 
naturförvaltningens arbete med att rusta upp Packhuskajen möter trafikkontorets 
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arbete med att rusta upp kanalmurarna. Upprustningen av kanalmurarna 
förväntas delas upp i flera etapper och projektet förväntas påbörja 
genomförandestudier under 2021. 

  

Figur 28. Behov av samordning vid Packhusplatsen. Grön heldragen linje 
markerar den kaj som park- och naturförvaltningen håller på att rusta upp och 
förse med högvattenskydd. Orange linje förses i samma projekt med 
högvattenskydd men inga förstärkningsåtgärder utförs på kajen. Röd heldragen 
linje visar del av kaj som inte hanteras i den första etappen av park- och 
naturförvaltningens kajupprustning. Blå linje redovisar trafikkontorets framtida 
upprustning av kanalmurarna. Ytan öster om casinobryggan kommer troligtvis att 
ingå i kommande planprogram för Packhuskajen och byggas om i och med 
Västlänkens återställande av mark efter att de avvecklat sitt arbetsområde. 

4.2.3.8 Västlänken och återställande av mark i etapp Kvarnberget samt 
kommande program för Packhusplatsen 

Västlänken har ett arbetsområde strax söder om föreslagen gång- och cykelbros 
landfäste på södra älvstranden. Västlänkenprojektet kommer att återställa 
arbetsområdet under 2024-26 och samordning bör ske så att platsen även 
förbereds för en framtida gång- och cykelbroanslutning. Hur detta ska utformas 
förväntas delvis hanteras även inom det planprogram för Packhusplatsen som 
avses startas under 2021. 

4.2.3.9 Underhållsmuddring av farleden 

Göteborgs Hamn AB genomför med en viss regelbundenhet 
underhållsmuddring av Göta Älv för att upprätthålla sjökortdjupet. Sådana 
aktiviteter bör gå att samordna med projektet så att störningar inte uppstår. 
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4.3 Projektets innehåll och omfattning 
I kapitel 3 redovisas motiven till valet av brons placering. Nedan redogörs för 
projektets möjliga innehåll, tidplan och kostnad. Alla dessa delar är bedömda i 
tidigt skede och kommande genomförandestudie ska fördjupa kunskapen och 
minska osäkerhetsgraden för projektet. 

4.3.1 Placering, dimensionering och bärighet 
För att kunna bedöma projektets kostnader och komplexitet har en typ-bro tagits 
fram. Den behöver i fortsatt arbete revideras och optimeras, då syftet med den 
var att få fram en rimlig linje, bredd och mängder för att kunna lär mer om vad 
projektet skulle kunna innebära. 

4.3.1.1 Längd, bredd och segelfri höjd 

   

Figur 29: Skiss över den föreslagna gång- och cykelbron med preliminära 
anslutningar till befintlig eller kommande gång- och cykelinfrastruktur. Det är 
denna skiss som har legat till grund för kostnadsbedömningen. 
Brokonstruktionen är 330 meter lång och bredden för gång- och cykelbana är 8 
meter. 

Bron som är illustrerad i figur 29 ovan är 330 meter lång, med en öppningsbar 
del som är 45 meter lång. Anslutande ramper och anslutande gång- och 
cykelbana är tillsammans ungefär 300 meter. Bredden på trafikytorna till bron 
är satta till 4 meter för cyklister och 4 meter för fotgängare, vilket innebär att 
konstruktionen totalt sett blir något bredare. Dessa bredder bör vara att betrakta 
som minimimått sett till brons troliga användning och att den inte ska bli en 
framtida flaskhals. När bron kommer på plats bör den anses utgöra en del av 
Göteborgs pendlingscykelnät. Bron förväntas även bli en mycket viktig länk för 
gående. 

I fortsatt arbete behöver brobredden relateras till anläggningskostnaden och 
nyttorna som skapas.  Gående och cyklister ska vara tydligt skilda från varandra 
för att undvika olyckor. 
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Figur 30: Bredder på cykelbanor för god och säker framkomlighet, från 
Cykelprogram för en nära storstad (antagen av trafiknämnden i mars 2015). När 
bron finns på plats är förslaget att den ska ingå som en del av Göteborgs stads 
pendlingscykelnät. Flödet i maxtimman utgör 15-20 % av vardagsmedeldygnet, 
och därmed 800-1 100 cyklister i maxtimman år 2035, utifrån gjorda analyser. 

 

Figur 31: Funktionsklass 1 och 2 i Göteborgs gångnät, från databasen 
Trafiknätsplan för Göteborgs stad – trafikanspråk idag och i framtiden 
(trafikkontoret, 2020). Den föreslagna gång- och cykelbron kopplar framförallt 
samman blåa stråk i stadsmiljö och lokala huvudgångstråk, men när bron väl är 
på plats förväntas den utgöra ett stråk med stora flöden. Omfattningen av 
vistelsebehovet, och hur och var det ska göras plats för det, behöver hanteras i 
kommande genomförandestudie. 
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Figur 32: Exempel på hur Göteborgs stad kan resonera kring gångbanebredder, 
från kunskapsunderlaget Gångvänligt Göteborg (trafikkontoret 2019). När bron 
finns på plats förväntas bron utgöra ett prioriterat gångstråk. 

Den segelfria höjden är satt till 6-7 meter, för att ge en acceptabel lutning på 
bron för gående och cyklister, samtidigt som majoriteten av alla fritidsbåtar och 
stor del av arbetsfartyg kan passera bron utan att behöva öppning. 
Marieholmsbroarna har en segelfri höjd på 5,9 meter och är därmed de lägsta 
broarna i centrala Göteborg i dagsläget. 

Enligt trafikkontorets tekniska handbok ska lutningar på gång- och cykelbanor 
där höjdskillnaden överskrider 2 meter luta mindre än 2,5 % för att uppnå god 
standard. För mindre god standard får lutningen vara maximalt 4 %. I det 
fortsatta arbetet behöver den segelfria höjden i relation till lutningen på bron 
undersökas mer i detalj. Den illustrerade dragningen behöver fortsatt även 
revideras och justeras utifrån att finna en lösning så att öppningen för fartyg 
placeras mer vinkelrätt mot farleden. 
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Figur 33: Bearbetat resultat från masthöjdsmätning vid P-arken (nedströms Göta 
älvbron) under perioden juni-augusti 2020 (Viscando på uppdrag av trafikkontoret 
2020). Diagrammet redovisar andelen fartyg per fartygstyp per höjdintervall om 
en meter. Nästan alla motorbåtar är lägre än 6-7 meter, medan segelbåtar och 
lastbåtar/turbåtar börjar göra avtryck i statistiken först från 7-8 meter och uppåt. 
Två tredjedelar av alla arbetsbåtar ligger i intervallet 5-11 meter. Sommaren 2020 
bedöms ha haft ett lägre antal fartygspassager än ett normalår, framförallt för 
segelbåtar och motorbåtar, men fördelningen i höjd per fartygskategori bedöms 
vara representativ. 

4.3.1.2 Bärighet 

Gällande bärigheten har utgångspunkten varit att bron som minst ska kunna 
bära lasterna av underhållsfordon, vilket även varit en förutsättning i 
kalkylarbetet. Vidare arbete bör fördjupa frågan om bron kan användas som 
evakueringsväg eller räddningsväg och vad det i så fall skulle ställa för krav på 
bärighet och utrymme, samt hur det skulle påverka anläggningskostnaden. I 
kapitel 2.2.1 redogörs för varför fokus ska ligga på gående och cyklister. 

4.3.1.3 Hantering av stigande havsvattennivåer och höga flöden 

Broanläggningen och anslutande gång- och cykelbanor ska klara en vattennivå 
på +2,5 meter. På norra älvstranden ligger marknivåerna idag kring +1,8 till 
+2,0 meter och bör därmed höjas i samband med projektet, alternativt att en mur 
eller liknande byggs till nivån +2,5 meter. Vid anslutningen till Pumpgatan 
behöver höjderna anpassas och på södra älvstranden behöver bron anpassa sig 
till de höjderna i de angränsande projekten med kaj- och 
kanalmursupprustningar. 
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4.3.1.4 Material och konstruktion 

I detta skede har inga val gjorts gällande material eller konstruktionstyp. Den 
kalkyl som tagits fram och redovisas i kapitel 4.3.3 nedan hölls 
materialoberoende, alltså finns det i kalkylen möjlighet för en broöverbyggnad 
av stål, trä, betong eller fiberkomposit.  

• En stålbro klarar långa spännvidder och är lättare än betong 
• En betongbro kan klara långa spännvidder men har hög vikt 
• En trä- eller kompositbro klarar kortare spännvidder men är avsevärt 

lättare än stål och betong. 

Gällande grundläggning har utgångspunkten för kalkylen varit att pålning 
kommer att krävas. Detta bygger på erfarenheter från liknande projekt i 
Göteborg. 

I genomförandestudien kommer val av material att göras, och detta i relation till 
kommande gestaltningsprocess. Grundläggningstypen kommer att verifieras. 

4.3.1.5 Ledverk och öppningsbar del 

Ledverkens kapacitet är inte beslutad och kostnadsbedömningen i kalkylen har 
tagit höjd för både hög och låg kapacitet. Den öppningsbara delen föreslås 
erbjuda fri segelfri höjd i öppet läge, då en lyftbro skulle kräva en möjlighet att 
lyfta ungefär 20 meter för att de största båtarna som trafikerar älven ska kunna 
passera. Viktigt i fortsatt arbete är att säkra en effektiv klafflösning som ger 
snabba öppningar och hög driftssäkerhet. I genomfört arbete har den 
öppningsbara delen antagits ha en spännvidd på 45 meter, för att med marginal 
inrymma den segelfria bredden i farleden. I fortsatt arbete görs valet mellan 
klaffbro och svängbro. Detta också får påverkan på brons gestaltning och 
upplevelsen av bron, där gestaltning, teknik och budget behöver hanteras 
samtidigt.  

Både ledverk och brons öppningsbara del, likväl som brons exakta placering 
och utformning som helhet, behöver samrådas med Sjöfartsverket, Trafikverket 
och Göteborgs Hamn AB utifrån frågor som rör trafiken på älven och 
sjöfartssäkerhet. 
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4.3.2 Projektets tidsmässiga genomförande 

 

Figur 34: Illustration av övergripande processer och aktiviteter. Trafikkontorets 
process för planering och investering i grönt överst. Skattad tid från positivt 
inriktningsbeslut i kommunfullmäktige till att anläggningen kan tas i drift bedöms 
till 10 år. 

I kapitel 1.2 ovan redovisas nästa steg för projektet om beslut om att gå vidare 
fattas. Valet av åtgärd är då att betrakta som klart och trafikkontoret börjar 
studera åtgärdens genomförande, vilket omfattar en genomförandestudie och i 
detta fall även en detaljplan och en process kring miljötillstånd. Efter detta 
skede lyfts frågan återigen till kommunfullmäktige, denna gång för ett 
genomförandebeslut. Detta beslut sammanfaller lämpligen med beslut om 
antagande av detaljplan för en gång- och cykelbro i kommunfullmäktige. När 
projektet har en antagen detaljplan och ett positivt genomförandebeslut kan 
projektet förbereda upphandling och projektering i väntan på att detaljplanen 
vinner laga kraft. 

Sammantaget är trafikkontorets bedömning att en gång- och cykelbro bör kunna 
finnas på plats och redo att tas i bruk 10-12 år efter ett positivt inriktningsbeslut 
i kommunfullmäktige. Skedet med detaljplan och genomförandestudie bedöms 
ta 4-5 år, och utifrån erfarenheterna från arbetet med tidigare gång- och 
cykelbro över Göta älv och med Hisingsbron ser trafikkontoret det som tänkbart 
att detaljplanen överprövas. 

4.3.3 Kostnader för åtgärden 
Trafikkontoret genomförde hösten 2020 en osäkerhetsanalys enligt 
successivkalkylprincipen för en gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj 
och Packhuskajen, utifrån beskrivningarna i kapitel 4.3.1. Materialet från denna 
analys, samt ingångsvärden för analysen, ligger med som bilaga E. 
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Figur 35: Beslutsdiagram (S-kurva) utifrån genomförd osäkerhetsanalys enligt 
successivkalkylprincipen. Diagrammet visar sannolikhet i intervallet 1-99%. 50%-
fraktilen innebär att det är 50% sannolikhet att en projektbudget på 677 miljoner 
kronor räcker. Alla kostnader är i 2020 års penningvärde 

Efter att samtliga delar av projektet bedömts landade kalkylen på 677 miljoner 
kronor och en standardavvikelse på 12% och 78 miljoner kronor upp ner i 2020 
års penningvärde, vilket visualiseras i S-kurvan i figur 35 ovan. Kalkylvärdet 
innan de generella osäkerheterna landade på 563 miljoner kronor och en 
standardavvikelse om +- 51 miljoner kronor och 9% i 2020 års penningvärde. 

Kalkylen visade på följande viktade medelkostnader (vilket innebär en 
sannolikhet på 50% att inte överskrida kalkylen):  

• Byggherrekostnader – 110 miljoner kronor  
• Mark- och fastighetsinlösen – 19 miljoner kronor 
• Miljöåtgärder – 30 miljoner kronor 
• Byggnadsverk – 346 miljoner kronor 
• Väganläggning – 51 miljoner kronor 
• Projektunikt – 7,5 miljoner kronor 

Att mycket är okänt i projektet synliggörs i utfallet av de generella 
osäkerheterna där samtliga delar i kalkylen bidrar till en fördyrning av projektet 
på totalt 113,8 miljoner kronor i viktat medel samt en ökad osäkerhet i form av 
högre standardavvikelse. 

Successivkalkylen utgår från en 330 meter lång bro med 4 meter bredd för 
gående och fyra meter bredd för cyklister. Det kostnadsspann som redovisas 
omfattar variation i gestaltningsambition och val av material, tillsammans med 
fler parametrar som inte har beslutats i detta skede. De mest kostnadsdrivande 
delarna är själva brokonstruktionen, brons rörliga delar med tillhörande 
maskineri samt de ledverk som troligtvis kommer krävas för att skydda bron. 
Byggherrekostnader såsom projektering, projektledning, tillståndsprövning och 
administration utgör också en stor kostnad, likväl som generella osäkerheter. 

Nästa steg är att fördjupat utreda risken att bli klassad som verksamhetsutövare 
på fastigheten på norra älvstranden vilket kan medföra krav på sanering till en 
uppskattad kostnad av 500 miljoner kronor, och hur detta skulle kunna påverka 
föreslagen brodragning. Vidare kommer arbetet i kommande 

Kalkylerat medelvärde 
50% = 677 mkr 
Stdavv = 78 mnkr  

85% = 755 mkr 

15% = 599 mkr 
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genomförandestudie kunna minska osäkerheten kring några av de större 
kostnadsposterna i projektet, som exempelvis längd och kapacitet på ledverk 
samt brons utformning och öppningstyp. 

4.3.3.1 Tidigt identifierade driftskostnader 

När bron och dess anslutningar färdigställs kommer trafiknämndens driftsanslag 
belastas med ökade kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar. 
Åtgärden innehåller anläggningstyper och komponenter med olika lång 
avskrivningstid, vilket innebär att kapitalkostnaderna kommer att variera över 
tid. Avskrivningstiden bedöms variera mellan 10 och 70 år, där majoriteten av 
kostnaderna väntas skrivas av på 70 år. Tidiga beräkningar ger att en 
investeringskostnad på 755 miljoner kronor i 2020 års penningvärde medför en 
årlig kapitalkostnad år 1–10 på omkring 30 miljoner kronor, och för år 11–70 på 
omkring 13 miljoner kronor.  Det ska dock understrykas att den årliga 
kapitalkostnaden kan komma att minska om åtgärden beviljas medfinansiering 
samt att en genomförandestudie kommer att tydliggöra kapitalkostnaderna inför 
kommande genomförandebeslut. 

Kostnaderna för skötsel och underhåll av bron beräknas i tidigt skede till 
omkring 0,6 miljoner kronor per år och förväntas även den belasta 
trafiknämndens driftbudget. Vidare kan det inte uteslutas att en ny bro kommer 
att kräva att ytterligare en broförare är i tjänst vilket skulle kunna innebära en 
årlig kostnad om 3,5 miljoner kronor. I nästa skede bör möjligheten att minska 
denna summa undersökas fördjupat, likväl som en mer noggrann bedömning av 
framtida driftkostnader.  

4.3.4 Relaterade åtgärder som föreslås utredas inom projektet 

4.3.4.1 Rivning av Hugo Hammars kaj på Lindholmen 

Hugo Hammars kaj är troligtvis i obrukbart skick och för närvarande avspärrad 
för allmänheten. Den föreslagna placeringen av gång- och cykelbron innebär att 
kajen inte behöver påverkas av projektet. Dock kan det finnas fördelar att riva 
kajen när ett projekt ändå pågår i dess absoluta närhet, men har inte tagits med i 
projektets kalkyl eller avgränsning. Kajen ägs av Älvstranden Utveckling AB 
och i fortsatt arbete bör projektet föra en dialog med Älvstranden om det finns 
fördelar för Göteborgs stad som helhet med att samordna dessa frågor. 

4.3.5 Relaterade åtgärder som inte föreslås hanteras inom 
projektet 

4.3.5.1 Ombyggnation av Norra Hamngatan för förbättrade gång- och 
cykelmöjligheter mellan föreslagen bro och Drottningtorget 

Den svåra passagen genom Brunnsparken för fotgängare och cyklister är en 
känd brist. Trafikkontoret har i omgångar undersökt hur denna brist skulle 
kunna åtgärdas, men har inte kunnat finna någon genomförbar lösning utifrån 
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platsens kulturhistoria och kollektivtrafikbelastning. När den föreslagna bron 
finns på plats förväntas flödena av fotgängare och cyklister öka mellan det södra 
brofästet och Drottningtorget, och förbättrade gång- och cykelmöjligheter 
mellan Packhusplatsen och Drottningtorget/Ullevigatan förväntas öka 
användningen och effekten med en gång- och cykelbro i det föreslagna läget. 

  

Figur 36 och 37: Utpekade saknade länkar i trafiknämndens Cykelprogram från 
2015 (streckade linjer i bilden till vänster) samt högprioriterade nya 
cykelkopplingar i trafikkontorets utbyggnadsplan från 2018 (röda linjer i bilden till 
höger). 

Trafikkontorets bedömning är att den eftersträvansvärda lösningen för gående 
och cyklister är att omdisponera ytan på Norra Hamngatan. Troligen skulle det 
kräva att spårvagnsspåren och spårvagnstrafiken tas bort från Norra Hamngatan 
för att på så sätt få möjlighet att skapa en gatuutformning som underlättar för 
fotgängare och cyklister i stråket, samtidigt som det medger plats för vistelse. I 
stadsutvecklingsprogrammet för centralenområdet finns denna ambition 
konkretiserad, men frågan behöver hanteras fördjupat och i samverkan med 
Västtrafik innan beslut kan fattas. 

   

Figur 38 och 39: Till vänster utsnitt ur Stadsutvecklingsprogram 2.0 för 
centralenområdet, framtagen av Göteborgs stads planerande förvaltningar 2016. 
Till höger en idéskiss på alternativ sektion på Norra Hamngatan, från 
trafikkontorets arbete med Stadsmiljöplan innanför Vallgraven. 

En förstudie om att anlägga spårväg i allén mellan Avenyn och Ullevigatan 
pågår utifrån en överenskommelse mellan trafikkontoret, Västra 
Götalandsregionen och Västtrafik. En sådan förändring av spårvägen i centrala 
Göteborg förväntas få konsekvenser för nuvarande linjedragningar. 
Trafikkontoret arbetar även med förberedande arbeten för restaurering av 
kanalmurarna på Norra och Södra Hamngatan. Då det finns flera större projekt 
som påverkar Norra Hamngatans framtida utformning föreslås detta inte ingå i 
gång- och cykelbroprojektet. Trafikkontoret bör dock ta fram en utredning som 
hanterar frågan och som kan fungera som underlag för beslut.  
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5 Effekter av projektets 
genomförande 

5.1 Positiva effekter 
Uppförandet av en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo 
Hammars kaj förväntas bli en del av stadsutvecklingen i centrala Göteborg, 
likväl som uppfyllelse av Göteborgs Stads mål gällande trafik, miljö och 
hållbart resande. Nyttorna med en gång- och cykelbro kan delas in i trafikala, 
sammankopplande och upplevelsemässiga nyttor. I detta kapitel beskrivs dessa 
nyttor fördjupat och kvantifieras där så är möjligt. För en mer ingående 
beskrivning av uppfyllelse av kommunala målsättningar hänvisas till kapitel 2.2 
i Bilaga A. Gång- och cykelbroar över Göta älv – Planeringsförutsättningar 
september 2020 (trafikkontoret, 2020). 

5.1.1 Trafikala nyttor 
De trafikala nyttorna skapas av ett mer sammanhängande och genare nät för 
gång- och cykeltrafik. Det gör att fler kan gå och cykla över älven, och därmed 
avlasta andra länkar och befintlig kollektivtrafik för att ta sig över älven. Gång- 
och cykelbroar över älven är överlag positivt för att uppfylla Göteborgs stads 
mål inom trafik och miljö sett till att fler kan lockas att gå och cykla, och att 
överflyttning från andra transportslag kan ske. För mer information om 
modellberäkningarna hänvisas till bilaga D. Samhällsekonomiska effekter av en 
ny gång- och cykelbro – Inklusive metodbeskrivning (trafikkontoret, 2020). 

 

Figur 40: Dygnsflöden med cykel över centrala älvpassager. Ljusblå stapel: 2014 
års cykelflöden utan gång- och cykelbro, mörkblå stapel: 2014 års cykelflöden 
med ny gång- och cykelbro. 

I gjorda modellanalyser har cykelflödena över den nya gång- och cykelbron och 
övriga älvförbindelser bedömts. Resultaten visar att gång- och cykelbron 
kommer att fylla en viktig funktion och bli den mest nyttjade cykelpassagen 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Älvsborgsbron Cykelfärja Ny Bro GÄ-/Hisings-bron Marieholmsbron

Trafikräkning 2014 2014 2014 + Bro 2035 JA 2035 JA + Bro



 

Gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj 36 (48) 
Underlag för inriktningsbeslut  
Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2021-01-29 

över älven. Gångflöden har inte modellerats då modellen inte har tillräckligt 
underlag för att kunna genomföra analyser av gångflöde på en speciell länk. 

Hade gång- och cykelbron funnits på plats idag hade enligt modellen 4 200 
cykelresor genomförts på bron varje dag. Detta skulle göra bron till en av de 
mest frekventerade cykelbanorna i Göteborg. Vid 2030, då bron skulle kunna 
vara på plats, förväntas 5 000 dagliga cykelresor på bron. År 2035 visar 
modellanalysen att bron skulle bära 5 500 cykelresor varje dag och ge en 
restidsvinst för alla cyklister på totalt 270 timmar varje dag. Dessa flöden skulle 
göra bron till en av de mest använda cykelbanorna i Göteborg. 

 

Figur 41: Genomsnittligt flöde på vardagar, åren 2013-2018. Cykelflödet varierar 
mycket över året med betydligt högre flöden under sommarhalvåret. Från Trafik- 
och resandeutveckling 2019 (trafikkontoret, 2020).  

Den nya gång- och cykelbron kommer primärt att attrahera resenärer som 
tidigare cyklade över Göta Älvbron eller använde cykelfärjan/linje 286 
Älvsnabbare. Överflyttningen från Älvsborgsbron och Marieholmsbron är 
betydligt mindre. Gång- och cykelbrons funktion som ny central länk i 
cykeltrafiksystemet blir än tydligare av figur 42 nedan, som visar hur flödet 
fördelar sig på olika älvpassager. 

 

Figur 42: Fördelning av cykelresor över de centrala älvpassagerna 
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Ungefär hälften av dagens cyklister över älven bedöms nyttja den nya cykelbron 
när den öppnar för trafik. Dessutom attraherar bron nya cyklister, cykelresor till 
och från Hisingen bedöms öka med 10 %. Resor med bil och kollektivtrafik till 
och från Hisingen bedöms minska marginellt, mellan cirka 0,5–1,5 % till följd 
av den nya bron. De restidsvinster som bedöms uppstå av den nya bron gynnar 
primärt resenärer med startpunkt nära bron. Störst restidsnytta får cyklister på 
Lindholmen. 

5.1.2 Sammankopplande nyttor 
Ett genare gatunät i Göteborgs mest centrala delar skapar bättre förutsättningar 
för ett integrerande av Lindholmen, Frihamnen och Backaplan i stadskärnan, 
vilket bidrar på en övergripande nivå till en mer sammankopplad stad rent 
fysiskt. Fler kopplingar över älven bedöms ha en positiv inverkan på den sociala 
dimensionen, då det bidrar till en mer sammanhängande stad och även minskade 
upplevda barriärer mellan södra och norra älvstranden. 

En bro i läget mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen knyter an till flera 
viktiga stråk både för gång- och cykeltrafik och för blå-gröna samband. Vidare 
ansluter bron mitt emellan Frihamnen och Lindholmen som är två av Göteborgs 
största utbyggnads- och omvandlingsområden, och kopplar ihop dessa med den 
befintliga stadskärnan som därmed ges möjlighet att växa över älven. 

    

Figur 43 och 44: Viktiga stråk som identifierats i stadsbyggnadskontorets arbete 
med Fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg till vänster 
(stadsbyggnadskontoret 2021) och till höger utsnitt ur trafikkontorets kartläggning 
av saknade länkar i cykelnätet. Den föreslagna gång- och cykelbron innebär en 
stor potential att binda samman Göteborg och ses här placerad i större system 
för både cykelnätet och stadsliv. 
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Figur 45 och 46: Space Syntax Choise-analyser från 2017 (Nyttoanalysen), med 
och utan bro. Analysen visar att bron blir ett högintegrerat stråk. 

Ett annat sätt att illustrera sammankopplande nyttor är att studera 
restidsförbättringen till olika målpunkter. Nedan visas området inom vilket det 
går att gå inom 20 minuter eller cykla på 15 minuter till Lundbystrandshallen 
och Järntorget, med respektive utan bro. I modellen motsvarar 20 minuters 
cykelresa ett avstånd i cykelvägnätet på ungefär fem kilometer. 

    

Figur 47 och 48: Restid till fots inom 20 minuter (lila) och restid med cykel inom 
15 minuter (mörkgrön) från Lundbystrandshallen utan gång- och cykelbro (till 
vänster) respektive med gång- och cykelbro (till höger). 

    

Figur 49 och 50: Restid till fots inom 20 minuter (lila) och restid med cykel inom 
15 minuter (mörkgrön) från Järntorget utan gång- och cykelbro (till vänster) 
respektive med gång- och cykelbro (till höger). 
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5.1.3 Upplevelsemässiga nyttor 
Upplevelsemässiga nyttor handlar både om upplevelsen av att koppla samman 
Göteborg, upplevelsen av att färdas på bron och upplevelsen av bron i 
älvrummet. 

Den låga skalan, täta utblickar mot den byggda staden och storslagna vattenrum 
är väsentliga karaktärsdrag för älvrummet. Nya broar över älven förändrar 
stadsbilden och bidrar till älvrummets karaktär. Broarnas höjd har betydelse för 
hur dominerande de blir. En enhetlig karaktär hos nya broar ger ett lugnare 
intryck än om de får varierande höjder och utseende. Nya broar bedöms bidra 
till att förstärka en innerstadskaraktär i älvrummet. Vidare bedömer 
trafikkontoret att en bro bidrar till att minska upplevelsen av älven som en 
barriär och bidrar till att fler uppehåller sig i och kring älvrummet. 

Utformning av en gång- och cykelbro behöver samordnas med befintliga broar 
så att ett enhetligt uttryck uppnås. Brobanans lutning och höjd över vattnet kan 
vara aspekter som bidrar en sammanhållen utformning. 

5.2 Negativa effekter 

5.2.1 Påverkan på riksintresse för sjöfart på farled 955 (Göta 
älv) 
En ny gång- och cykelbro påverkar riksintresset för sjöfart på farleden Göta 
Älv. Framförallt påverkar bron Vänersjöfarten, men även annan kommersiell 
trafik såsom tur- och charterbåtar kan komma att påverkas. Redan idag behöver 
Vänersjöfarten anpassa sig till Hisingsbrons öppningstider, och utgångspunkten 
är att den nya gång- och cykelbron ska ha en öppningsfrekvens så att negativa 
effekter för Vänersjöfarten minimeras. Påverkan på riksintresset för sjöfart 
bedöms emellertid vara negativ, eftersom sjöfarten kommer att behöva beakta 
ytterligare en förbindelse. 

Trafikkontoret gör bedömningen att en ny öppningsbar bro i centrala Göteborg 
kan uppföras utan att påtagligt skada sjöfartsintressena. Trafikkontorets 
bedömning är att två nya öppningsbara broar på kort sikt (fram till 2035) i 
centrala Göteborg inte kan föreslås, då det hade gjort processen för 
broöppningar så komplex att riksintresset troligen inte hade kunnat tillgodoses 
annat än genom att de nya broarna skulle få stå öppna för sjötrafik orimligt 
långa tider. Då Lindholmsförbindelsen föreslås förläggas i tunnel är 
trafikkontorets bedömning att påtaglig skada på riksintresset för sjöfart inte bör 
uppstå, men att fortsatta processer nogsamt måste hantera frågor om 
sjöfartssäkerhet och öppning av föreslagen gång- och cykelbro. 
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5.2.2 Påverkan på ytterligare sjöfartsintressen 

5.2.2.1 Åtkomst/Tillgång till kajer 

Med den föreslagna placeringen påverkas kajer på både norra och södra 
älvstranden. På norra älvstranden ianspråktas upp till 40 meter kaj, beroende på 
brons konstruktion och hur nära det kommer gå att angöra brofästet. 

På södra älvstranden påverkas framförallt Casinobryggan, där bryggan antingen 
får ersättas utanför kommande gång- och cykelbana eller att fartyg som angör 
befintlig kaj hänvisas till andra platser. Vid Packhuskajens nordvästra hörn 
kommer befintliga fartyg behöva flyttas något tiotal meter uppströms för att inte 
krocka med brokonstruktionen. 

5.2.2.2 Passage in i Frihamnen 

Riksintresseanspråket för hamnverksamhet i Frihamnen och Kvillepiren 
upphörde 2016 efter beslut av Trafikverket. Kajerna i Frihamnen används dock 
fortfarande och fortsatt arbete med utformningen av brons öppning behöver 
hantera nuvarande och framtida behov av att fartyg ska kunna angöra 
Frihamnen. Detta bedömer trafikkontoret är hanterbart i fortsatt arbete. 

5.2.2.3 Kollektivtrafik på älven 

Troligtvis bör färjetrafikeringen Stenpiren-Lilla Bommen dras in som en följd 
av projektets genomförande, men det är något som behöver studeras mer i detalj 
i kommande skede tillsammans Västtrafik och utifrån brons öppningsfrekvens i 
stort. Sett till befintlig resandestatistik är det den minst nyttjade delsträckan på 
linje 285. 

 

Figur 51: Vardagsresandet med älvtrafiken (linje 285 Älvsnabben och linje 286 
Älvsnabbare) år 2019. Bild från ÄLVTRAFIK GÖTEBORG - Delleverans FÖP 
inom utredning av färjeförbindelser över och längs Göta Älv (Västtrafik och 
Göteborgs stad 2020) 

Västtrafik och trafikkontoret planerar att under 2021 att påbörja byggnation av 
en ny hållplats för färjetrafik vid Pumpgatan där sträckan Stenpiren-Pumpgatan 
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kommer att trafikera. Åtgärdens kapitalkostnader bekostas av Västtrafik och 
beräknas tas i drift under slutet av 2021 alternativt i början av 2022 beroende på 
när byggnationen påbörjas. Den flytbrygga som anläggs kommer att vara 
flyttbar vilket gör att den kan användas på andra hållplatser i samband med att 
en gång och cykelbro kan tas i drift. Denna färjelinje ses som en åtgärd för att 
aktivera stråket, innan bron kan finnas på plats. 

5.2.3 Påverkan på riksintresse för kulturmiljö och andra 
kulturhistoriskt intressanta miljöer och objekt 
Gång- och cykelbron kommer att utgöra en länk mellan två kulturhistoriskt 
värdefulla områden som i övrigt är av helt olika karaktär. Nedslagsplatsen för 
bron vid södra älvstranden ingår i Göteborgs innerstad som utgör riksintresse 
för kulturmiljövården. 

Området i anslutning till södra brofästet karaktäriseras av monumental 
bebyggelse som ursprungligen uppförts med anknytning till den alltjämt så 
viktiga sjöfarten. Området ingår i ett stråk som bildas av Stora Bommen, 
Packhusplatsen och Skeppsbroplatsen som ursprungligen var huvudentré till 
Göteborg från älven. Detta förstärks av att dessa monumentala byggnader är 
uppförda med huvudentrén ut mot vattnet. 

Omgivningarna till brofästet vid norra älvstranden präglas av varvs- och 
reparationsverksamhet. Miljön som beskrivs som kulturhistoriskt värdefull 
omfattar kajen mot älven och den täta industribebyggelsen i området. Många av 
tidigare varvs äldre byggnader är nu ombyggda till andra verksamheter. 
Placeringen av brofästet på norra älvstranden föreslås vara sådan att den 
befintliga sjösättningsrampen inte påverkas, samt att inga utblickar störs eller 
byggnader påverkas av föreslagen dragning upp mot Pumpgatan. 

Fortsatt arbete ska säkerställa att riksintresset för kulturmiljö inte påtagligt 
skadas, och trafikkontoret bedömer risken för påtaglig skada som liten. Dock 
ska fortsatt arbete med brons skala och gestaltning bidra till förståelsen av och 
förstärka befintliga kulturmiljöintressen. 

5.3 Sammanvägd samhällsekonomisk 
bedömning 
En ny gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen bedöms 
medföra både nyttor och kostnader. Kostnaderna består primärt av investerings- 
och driftskostnader, och därutöver tillkommer vissa kostnader för framförallt 
sjöfartsintressen. Gällande den nya förbindelsens nyttor är det endast 
cyklisternas restids- och trafiksäkerhetsnyttor som beräknats. Bron bedöms även 
ge upphov till andra stora positiva effekter, som av olika skäl inte har kunnat 
beräknas, dels beroende på osäkerheter, dels beroende på att värdering saknas.  

Nedan presenteras en sammanvägd samhällsekonomisk bedömning, där såväl 
kvantifierade som ej kvantifierade nyttor ingår. utifrån olika kostnads- och 
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trafikutvecklingsspann. Lönsamhetskategoriseringen beror på storleken på 
nettonuvärdet2, enligt figurförteckningen nedan.  

 

Nettonuvärde Lönsamhetsbedömning 
Över + 250 mkr Lönsam 
Mellan +100 mkr och +250 mkr Svagt lönsam 
Mellan - 100 mkr och +100 mkr Osäker lönsamhet 
Mellan - 100 mkr och -250 mkr Svagt olönsam 
Under -250 mkr Olönsam 

Figur 52: Lönsamhetsbedömning utifrån nettonuvärde 

 Investeringskostnad 600 mkr 700 mkr 800 mkr 900 mkr 1 000 mkr 

Cykeltrafikutveckling 
enligt historisk 
utveckling 

Lönsam Svagt lönsam Osäker 
lönsamhet 

Svagt olönsam Olönsam 

Tredubblad cykeltrafik 
mellan år 2011 och år 
2035 

Lönsam Lönsam Svagt lönsam 
Osäker 
lönsamhet Svagt olönsam 

Figur 53: Sammanvägd samhällsekonomisk bedömning av ny gång- och 
cykelbro. 

Investeringskostnad 600 mkr 700 mkr 800 mkr 900 mkr 1 000 mkr 
Cykeltrafikutveckling 

enligt historisk 
utveckling 

Svagt lönsam Osäker 
lönsamhet Svagt olönsam Olönsam Olönsam 

Tredubblad cykeltrafik 
mellan år 2011 och år 

2035 
Lönsam Svagt lönsam Osäker 

lönsamhet Svagt olönsam Svagt olönsam 

 
Figur 54: Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av cyklisternas nyttor av ny 
gång- och cykelbro, utifrån olika antaganden om kostnad och 
cykeltrafikutveckling 

Enligt den sammanvägda bedömningen bedöms en ny bro med 
investeringskostnad upp till 700 miljoner kronor vara samhällsekonomiskt 
lönsam. Med en investeringskostnad på 800 miljoner kronor bedöms också 
lönsamhet kunna erhållas. Vid högre investeringskostnader, framförallt om 
cykeltrafikutvecklingen inte blir högre än den historiska, kan det vara svårt att 
få samhällsekonomisk lönsamhet. För vidare information om metod och 
utgångspunkter för analyser hänvisas till bilaga D. Samhällsekonomiska effekter 
av en ny gång- och cykelbro – Inklusive metodbeskrivning för 
modellframtagning (trafikkontoret 2020).  

 
2 Nettonuvärde är skillnaden mellan nyttor och kostnader. Ett positivt nettonuvärde innebär att 
nyttorna överstiger kostnaderna. 



 

Gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj 43 (48) 
Underlag för inriktningsbeslut  
Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2021-01-29 

6 Fortsatt arbete 

6.1 Projektets organisation och styrning 
Åtgärden klassificeras av trafikkontoret som en åtgärd av hög komplexitet enligt 
de rutiner som kontoret använder sig av. En åtgärd med hög komplexitet har ett 
stort allmänintresse, är beroende av unika och innovativa lösningar och kräver 
ett stort samarbete inom Göteborgs stad samt med externa aktörer. En åtgärd 
med hög komplexitet har även en stor ekonomisk exponering.  

Förslag på styrning i detta skede är att projektet leds av trafikkontoret på 
uppdrag av trafiknämnden och kommunfullmäktige, med en projektstyrelse där 
de mest berörda förvaltningarna och kommunala bolagen finns representerade.  

Det finns fortfarande osäkerheter kring utformning och ekonomi. Med 
anledning av detta planerar trafikkontoret att löpande redovisa projektet i 
samband med trafiknämndens sammanträden där projektets status rörande tid, 
kostnad och innehåll presenteras. 

Uppföljning och avvikelserapportering till kommunfullmäktige sker enligt 
ordinarie uppföljningsprocesser och övriga styrande regelverk och riktlinjer. 
Reviderade inriktningsbeslut i kommunfullmäktige föreslås ske vid 
prognostiserade avvikelser i förhållande till nu föreslagna beslut; 

• När projektet har en förskjutning i tid och inte längre förväntas kunna 
leverera en gång- och cykelbro inom 12 år från fattat inriktningsbeslut. 

• När ökad nettoutgift för hela åtgärden förväntas uppgå till mer än den 
föreslagna ramen på 900 miljoner kronor. 

• Vid annan avvikelse av strategisk vikt avseende innehåll, såsom 
funktion eller kvalitet. 

6.2 Projektets ekonomi 

6.2.1 Förslag till projektram för fortsatt arbete 
Kostnadsramen för fortsatt arbete föreslås till 900 miljoner kronor i 2020 års 
penningvärde. Utifrån tidigare redovisad successivkalkyl landade den troliga 
kostanden (85%-värdet) på 755 miljoner kronor. Då projektet är i ett tidigt 
skede och kända och okända risker inte har kunnat uttryckas i kostnad föreslås 
en ram på 900 miljoner kronor. Detta är även en kostnad som står i relation till 
de nyttor trafikkontoret har kunnat bedöma. 

6.2.2 Bedömd kostnad för nästa skede (genomförandestudie 
och detaljplaneläggning) 
De kortsiktiga konsekvenserna som identifierats i detta skede är i samband med 
genomförandestudiens arbete och framtagande av detaljplaner. 
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Genomförandestudien omfattar aktiviteter såsom framtagande av 
systemhandling, trafikförslag, gestaltningsprocess, projektledning, 
administration och vattendomsansökan och bedöms kosta 30 miljoner kronor. 
Detaljplaneläggningen bedöms kosta 15–20 miljoner kronor, där den årliga 
kostnaden är cirka 4 miljoner kronor. 

Genomförandestudiens kostnader förväntas belasta investeringen medan 
kostnaderna för detaljplan förväntas belasta trafiknämndens driftbudget, med 
möjlig planstart 2022. 

6.2.3 Budgetkonsekvenser för berörda nämnder 
Trafiknämnden är ansvarig nämnd för denna typ av investeringar och kommer 
att vara den nämnd med störst påverkan. Utöver investerings- samt framtida 
drift- och underhållskostnader kommer även detaljplanekostnader belasta 
trafiknämndens driftbudget. 

Fastighetsnämnden kan eventuellt få kostnader för att lösa in mark, vilket 
projektets budget förväntas ersätta. För Göteborgs Stad som helhet innebär det 
dock att Älvstranden Utveckling AB får en intäkt för samma mark. 

6.2.4 Finansiering 
Åtgärden föreslås finansieras genom trafiknämndens investeringsram. 
Trafikkontoret avser att söka medfinansiering utifall att ett inriktningsbeslut 
fattas om fortsatt arbete. Kostnaderna för detaljplaneläggning föreslås 
finansieras genom trafiknämndens driftbudget och hanteras i den årliga 
budgetprocessen. 

Möjliga medfinansieringsformer är exempelvis stadsmiljöavtal, regional plan 
samt eventuellt Västsvenska Paketet samt via EU. Stadsmiljöavtal och regional 
plan är dock endast tillgängliga för finansiering av byggnation och inte i 
planerings- och projekteringsfas. Åtgärden har nominerats av Göteborgs Stad 
till arbetet med fördelning av frigjorda medel inom Västsvenska Paketet. 
Ansökan av frigjorda medel inom Västsvenska Paketet rör endast 
genomförandestudien och förslag till fördelning av medel beräknas presenteras 
under första kvartalet 2021. 

6.2.5 Övriga kommunalekonomiska konsekvenser 
Om genomförandestudien visar på stora avvikelser rörande tid, kostnad och 
innehåll, kan det bli aktuellt att avbryta arbetet med åtgärden. Projektet kan 
även komma att avbrytas om detaljplanen inte kan vinna laga kraft, utifrån att 
den bedöms påtagligt skada ett riksintresse. Om projektet avbryts kommer 
kostnader för genomförandestudie och detaljplaner att belasta trafiknämndens 
driftsanslag. Genomförs investeringen kan kostnaderna för 
genomförandestudien tillskrivas denna. 
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6.2.5.1 Jämförelse med Göteborgs stads kostnader för färjetrafik på linje 286 

Älvsnabbare linje 286 hade 2019 ca 10 000 resenärer varje vardag, och ungefär 
en fjärdedel av dessa bedömdes vara cyklister. Kostnaden för Göteborgs stads 
tillköp av linje 286 uppgick 2019 till drygt 45 miljoner kronor. 

Modellanalyser visar att när bron finns på plats så kommer en stor andel, men 
inte alla, cyklister på färjan välja bron istället för färjan. Troligen så kommer 
färjan även fortsättningsvis vara attraktiv för många fotgängare och 
kollektivtrafikresenärer som fortsätter sin resa till eller från Stenpirens 
resecentrum. Göteborgs stad och Västtrafik behöver därmed resonera kring om 
färjetrafiken fortsatt kan anses som en infrastruktur och därmed vara avgiftsfri, 
eller om färjetrafiken ska ses som en del av kollektivtrafiken och därmed 
omfattas av krav på biljett. 

6.3 Intressenter och berörda 
Åtgärden bedöms ha ett stort allmänintresse, samt kräver ett stort samarbete 
inom trafikkontoret, Göteborgs stad och med externa intressenter och aktörer. I 
detaljplanearbetet och vid tillståndsansökan kommer intressenter såsom berörda 
sakägare och myndigheter att involveras enligt gängse ordning. 

De som framförallt berörs av åtgärden bedöms vara sjöfartsnäringen samt 
fotgängare och cyklister i centrala Göteborg. Påverkan på sjöfarten utifrån att de 
får ytterligare en bro att passera beskrivs fördjupat i kapitel 5.2 ovan och 
påverkan på fotgängare och cyklister som gynnas av ytterligare en förbindelse 
över Göta älv beskrivs fördjupat i kapitel 5.1 ovan. 

6.4 Riskbedömning 
Nedan listas de i dagsläget identifierade största riskerna inom projektet. Dessa 
risker behöver hanteras i fortsatt arbete, och trafikkontoret gör bedömningen att 
projektet trots dessa risker bör gå in i nästa skede. 

• Påverkan sjöfart farled 955 (Vänersjöfarten) och därmed påverkan på 
kommande tillståndsprocesser 

• Kostnader och ansvar för sanering 
• Tillkommande önskemål och krav om innehåll och dess påverkan på tid 

och kostnad 

6.5 Medskick till fortsatt arbete 
Under denna rubrik följer ett antal rubriker med ämnesområden som inte har 
kunnat hanteras i genomfört utredningsarbete, och som är viktiga för den 
fortsatta processen och dess slutresultat. 
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6.5.1 Dialog med representanter för sjöfartsintressen 
Den näring som riskerar att påverkas mest negativt av nya gång- och cykelbroar 
bedöms vara sjöfartsnäringen och sjöfartsintressen. Sjöfartssäkerhet och 
sjöfartens framkomlighet bedöms vara två av de mest angelägna intressena att 
tillgodose vid planeringen av en gång- och cykelbro över älven, sett till 
kommande tillståndsprövning. Därför behövs en och kontinuerlig dialog med 
sjöfartens aktörer. 

Exakta mått för segelfri bredd och höjd, tillsammans med ledverk, 
angöringsplatser och hantering av öppningar är kritiska faktorer som måste 
hanteras i samverkan med sjöfartsintressena, likväl som hur byggskedet kan 
genomföras med så liten störning som möjligt.  

6.5.2 Ny genomgång av risken för verksamhetsutövaransvar 
Trafikkontoret har gjort en första bedömning av risken att anses som ansvarig 
för föroreningar inom framförallt det gamla Damen-området, och landade då i 
bedömningen att med vissa åtgärder bör den risken inte falla ut. Då 
konsekvenserna för projektet är så pass stora bör en ytterligare bedömning göras 
tidigt i fortsatt arbete för att bekräfta eller förkasta trafikkontorets initiala 
bedömning. 

6.5.3 Trygghet och säkerhet 
Bron och områdena närmst brofästena måste utformas så att fotgängare och 
cyklister känner sig trygga och säkra när de färdas på bron. Lundbyvassen är 
huvudsakligen ett verksamhetsområde vilket gör att området kan upplevas 
ödsligt efter kontorstid. Även bebyggelsen på södra sida älven domineras av 
kontors- och institutionsbyggnader, men här finns Casino Cosmopol och 
Stenpirens resecentrum som bidrar till att det inte blir lika ödsligt kvällstid. 
Bron löper mer än 300 meter över vatten, vilket innebär att det inte finns några 
alternativa avtagsvägar på hela den sträckan. Trafikkontoret har hittills i arbetet 
fångat upp frågan, men då den i hög grad relaterar till brons utformning kvarstår 
frågan att hantera. 

6.5.4 Broöppningar 
Trafikkontoret bedömer att brons öppningstid och öppningsfrekvens kommer att 
bli en stor fråga för det fortsatta arbetet. Utgångspunkten för trafikkontoret har 
hittills varit att öppning alltid kommer ske för de fraktfartyg som trafikerar 
farleden, men frågan om hur öppningar ska ske för tur- och charterbåtar, 
fritidsbåtar, arbetsfartyg och färjor i linjetrafik måste hanteras tillsammans med 
bland annat val av öppningsmekanism och behov av väntbryggor och liknande. 
Detta förväntas också bli en viktig aspekt i kommande prövning mot 
riksintresset för sjöfart. 

I arbetet med trafikslagsövergripande trafikledning i form av samverkansregler 
för trafiksystemet kring Göta älv, med avgränsning Storgöteborg, som förhåller 
sig till de villkor som anges i miljödomen för Hisingsbron har trafikkontoret 
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ökat sin kunskap om broöppningar och därtill hörande frågor. 
Samverkansreglerna är en kompromiss mellan flera olika intressen, där inget 
trafikslag kan ges oinskränkt prioritet. Utgångspunkten är att på bästa sätt 
beakta förutsättningarna för de olika intressena och utforma samverkansregler 
som minimerar de negativa effekterna för samtliga intressen. Trafikkontoret ser 
det som troligt att likande arbete kommer behöva göras för en ny gång- och 
cykelbro. 

6.5.5 Gestaltning och stadsbild 
Ur stadsbildssynpunkt är det viktigt att brons läge understryker de 
förutsättningar som älvrummet ger. Sträckan mellan Packhuskajen på Södra 
Älvstranden och Hugo Hammars kaj på Norra Älvstranden är ett av de avsnitt 
där är älven är som smalast. Bron tar mark på Packhuskajen med tydlig 
koppling in i Stora Hamnkanalsstråket och på Hisingssidan ansluter bron 
naturligt in mot Pumpgatan med fortsättning mot Hisings/Myntgatan och 
Lindholmsallén. 

Bron ska vara ett angenämt blickfång för göteborgarna under lång tid, kanske 
100 år, och behöver därmed upplevas som en naturlig del i stadsbilden. 

Bilagor 
A. Gång- och cykelbroar över Göta älv – Planeringsförutsättningar 

september 2020 (trafikkontoret 2020) 
B. Gång- och cykelbroar över Göta älv – Merkostnader för mark och 

sedimentsanering (Relement på uppdrag av trafikkontoret 2020). 
C. PM GC-bro 201030 Ansvar för föroreningar (trafikkontoret 2020) 
D. Samhällsekonomiska effekter av en ny gång- och cykelbro – Inklusive 

metodbeskrivning (trafikkontoret 2020) 
E. Osäkerhetsanalys för ny gång- och cykelbro över Göta älv – Material 

från arbetet hösten 2020 (Infra Action på uppdrag av trafikkontoret 
2020) 
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Sammanfattning 
Göteborgs stad har en tydlig ambition om att stärka kontakten mellan norra och 
södra älvstranden i den centrala delen av staden. Som ett led i detta har 
planeringen av flera förslag för en gång- och cykelbro över Göta älv diskuterats 
i flera sammanhang. Efter att staden 2009 fick avslag på sin ansökan om att 
bygga en gång- och cykelbro mellan kasinot och Lindholmen lades arbetet med 
gång- och cykelbroar vilande och stadens planering inriktades mer på den 
framtida Hisingsbron. Under senare år har dock behovet återigen gjort sig 
påmint, inte minst med den planerade stadsutvecklingen i Älvstaden och stadens 
mål om hållbart resande, vilket har resulterat i politiska uppdrag om gång- och 
cykelförbindelser. 

Syftet med denna rapport är att sammanställa det material och underlag som har 
tagits fram sedan utredningsarbetet med gång- och cykelförbindelser över Göta 
älv återupptogs 2016, samt att tydliggöra beroenden till styrande dokument, 
pågående projekt och andra planeringsförutsättningar. Denna rapport är en 
kunskapssammanställning och syftar till att ligga till grund för fortsatt arbete. 

Trafikkontoret har under genomförda studier inte kunnat konstatera att 
kostnaderna för en gång- och cykelbro är orimliga i relation till nyttorna, vilket 
innebär att trafikkontorets rekommendation är att arbetet bör fortsätta. Färjor 
och broar har olika egenskaper vilket innebär att trafikkontoret inte kan avfärda 
gång- och cykelbroar till förmån för utökad färjetrafik.  

De eftersträvansvärda nyttorna med en gång- och cykelbro delas upp i trafikala, 
sammankopplande och upplevelsemässiga nyttor. Syftet med en gång- och 
cykelbro föreslås i rapporten definieras enligt nedan: 

Syftet har i rapporten förtydligats med sju mål som en gång- och cykelbro bör 
uppfylla: 

1. Bidra till ett mer hållbart resande i centrala Göteborg 
2. Utgöra en gen och effektiv tvärlänk i det göteborgska gång- och 

cykelnätet 
3. Genom sin placering bidra till en mer sammanhållen stad och knyta 

samman stadsdelar 
4. Genom sin placering och utformning bidra till en positiv/förbättrad 

upplevelse av älvrummet 
5. Inte påtagligt skada sjöfartens intressen 
6. Vara kostnadseffektiv i både investerings- och driftskedet 
7. Under byggnation och driftskede minimera sin påverkan på klimatet 

Syftet med en gång- och cykelbro är att skapa ett mer finmaskigt 
och sammanhängande gång- och cykelnät över Göta älv, som ur 
detta perspektiv är en stor barriär. Vidare är syftet att möjliggöra 
för ett mer hållbart resande i centrala Göteborg och på så sätt 
bidra till stadens mål om att Göteborg år 2050 har en hållbar och 
rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. 
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Placering och utformning 

I arbetet har ett antal önskvärda fysiska och tekniska egenskaper för en gång- 
och cykelbro framkommit, listade nedan. Dessa ska inte ses som exakta värden, 
utan som utgångspunkter för fortsatt arbete. 

• Segelfri höjd kring 6-7 m som ger bekväm lutning på bron för gående 
och cyklister, samtidigt som majoriteten av alla fritidsbåtar och stor del 
av arbetsfartyg kan passera bron utan att behöva öppning. 

• Bredd på bron om minst 4 m för gående och 4 m för cyklister som ger 
god komfort under resan och plats för olika sorters fordon som idag 
trafikerar cykelbanor. Gående och cyklister bör vara tydligt skilda från 
varandra för att undvika olyckor. 

• En effektiv klafflösning som ger snabba öppningar och hög 
driftssäkerhet. Bron bör i öppet läge ha en fri högsta höjd. 

I utredningsarbetet har ett antal effekter beroende av en gång- och cykelbros 
placering analyserats. Nedan listas ett fåtal punkter som bör vara vägledande 
vid fortsatt arbete och vid val av placering av en gång- och cykelbro. 

• För att uppnå eftersträvade nyttor, mål och syfte behöver en gång- och 
cykelbro placeras så att den drar nytta av och stärker befintligt gång- 
och cykelvägnät. 

• Brofästena blir livfulla punkter i staden som bidrar till att aktivera 
platser, och detta behöver hanteras och ges vikt vid val av broläge. 

• En gång- och cykelbro bör placeras så att påverkan på sjöfarten 
minimeras. 

Rekommendationer för fortsatt arbete 

Nedan följer tre punkter som är rekommendationer för fortsatt arbete som inte 
har med utformning eller placering att göra, utan hanterar omvärldsfaktorer som 
trafikkontoret bedömer förbättra förutsättningarna för fortsatt arbete. 

• Ta en bro i taget 
• Använd färjor som komplement/i symbios med broar 
• Tidig och kontinuerlig dialog med sjöfartsintressena 

Nästa steg för arbetet med gång- och cykelbroar över Göta älv anser 
trafikkontoret är att förbereda ett underlag för inriktningsbeslut till 
kommunfullmäktige, med inriktning för det fortsatta planeringsarbetet avseende 
innehåll, tid och ekonomi. Trafikkontoret avser att ta fram ett sådant underlag i 
samverkan med berörda förvaltningar och bolag och lägga fram till 
trafiknämnden för fortsatt hantering. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Mer än 300 000 resenärer korsar Göta älv varje dygn inom Göteborgs stad. 
Drygt 90 procent av dessa resor sker via Älvsborgsbron, Göta älvbron och 
Tingstadstunneln varav hälften av resorna sker via Göta älvbron. I takt med att 
staden växt har trycket på dessa förbindelser stadigt ökat de senaste 15 – 20 
åren. Det finns därför ett stort behov av att avlasta befintliga förbindelser, inte 
minst mot bakgrund av att staden växer, genom att etablera fler kopplingar över 
älven. Nya älvförbindelser bidrar även till att ”hela” staden vilket är en av 
målsättningarna i vision Älvstaden.  

 

Figur 1. Överblick över utredningens geografiska avgränsning. Befintliga fasta 
gång- och cykelpassager över det centrala älvsnittet utgörs av Älvsborgsbron, 
Göta älvbron och Marieholmsbroarna. Vybild över Göta älv från nordost 2017 
från GOkart. 

Under ett drygt halvsekel styrde hamnverksamheten hur området öster om 
Älvsborgsbron skulle formas. Hamnen bildade en barriär genom vilken det var 
mycket svårt att dra fler broar. Detta har tillsammans med en aktiv Vänersjöfart 
lett till att Göteborg, i jämförelse med många andra städer i världen som 
genomkorsas av en flod, har få kopplingar mellan dess två sidor vilket staden 
länge anpassade sig till. Idag bidrar både nya bostäder på Norra Älvstranden 
och en högre koncentration av skolor och arbetsplatser på Lindholmen till att 
området är betydligt mer befolkat jämfört med under varvsepokens sista tid. 
Denna utveckling förväntas att accelerera under de kommande decennierna. 

Göteborgs stad har en tydlig ambition om att stärka kontakten mellan norra och 
södra älvstranden i den centrala delen av staden. Som ett led i detta har 
planeringen av flera förslag för en gång- och cykelbro över Göta älv diskuterats 
i flera sammanhang. Efter att staden 2009 fick avslag på sin ansökan om att 
bygga en gång- och cykelbro mellan kasinot och Lindholmen lades arbetet med 
gång- och cykelbroar vilande och stadens planering inriktades mer på den 
framtida Hisingsbron. Under senare år har dock behovet återigen gjort sig 
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påmint, inte minst med den planerade stadsutvecklingen i Älvstaden och stadens 
mål om hållbart resande, vilket har resulterat i politiska uppdrag om gång- och 
cykelförbindelser. 

1.1.1 Sammanfattning av tidigare utredningar och fattade 
beslut 
I figur 2 ges en överblick över utredningar och beslut sedan år 2000 och fram 
till 2016 då trafikkontoret började arbetet på nytt med gång- och cykelbroar.  

 

Figur 2: Tidslinje för beslut 2000-2016, beslut tagna av kommunfullmäktige visas 
i grönt, byggnadsnämndens beslut i orange och domstolens beslut i rött. 

Staden har under flera decennier planerat och utrett en gång- och cykelbro över 
Göta Älv. Redan under början av 90-talet hade ett förslag till lågbro över älven 
lagts fram i översiktsplanen. Lågbron har även funnits i Översiktsplan 99 som 
antogs under början av 2000-talet. Kommunfullmäktige begärde en förstudie i 
juni 2000 och år 2001 påbörjades förstudien som visade på fördelar med en 
gång- och cykelbro. I förstudien utreddes nio olika alternativ och 
Byggnadsnämnden tog sedan beslutet att utreda vidare broläge mellan kasinot 
och Pumpgatan år 2004. Beslutet handlade om att upprätta ett program och 
detaljplan.  

I detaljplanearbetet och systemhandlingar för bron mellan åren 2003 och 2010 
gjordes flera utredningar med bland annat trafikutredningar, fartygssimuleringar 
och kostnadsbedömningar. Ytterligare en trafikanalys genomfördes för att 
belysa och jämföra ett broalternativ med färjor under denna period (år 2009). 
Detaljplanen godkändes dock inte efter att fastighetsnämnden ansökte om 
tillstånd för vattenverksamhet för bron. Utredningsarbetet lades på is efter att 
byggnadsnämnden beslutade om att avbryta detaljplanearbetet i och med att 
mark- och miljööverdomstolen fastställde beslutet om att inte godkänna 
ansökan om vattenverksamhet i slutet av 2009.  
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Trafikkontoret har sedan 2017 arbetat med att på nytt utreda nya gång- och 
cykelförbindelser över Göta älv, vilket har resulterat ett flertal rapporter som har 
presenterats för trafiknämnden. 

1.1.2 Politiska uppdrag 2017-2020 
Önskemålet om fler gång- och cykelförbindelser över Göta älv har sedan 2017 
avspeglats i ett antal olika uppdrag. 

• I Mål- och inriktningsdokument 2017 för de planerande förvaltningarna 
står det att trafikkontoret ska inleda arbetet med en gång- och 
cykelförbindelse över älven mellan city och Frihamnen. 

• I kommunfullmäktiges budget 2018 pekas trafiknämnden ut som 
ansvarig för att en gång- och cykelbro ska förberedas i samband med 
Älvstadsarbetet. 

• I kommunfullmäktiges budget för 2020 står följande: 

Ökad framkomlighet över älven är avgörande för Göteborg när 
Älvstranden byggs ut med den nya stadsdelen Karlastaden och de 
tiotusentals nya arbetsplatser som planeras på främst Lindholmen 
och Masthuggskajen. Därför ska planeringen av en ny gång- och 
cykelbro över älven prioriteras. 

1.1.3 Syfte med dokumentet 
Syftet med denna rapport är att sammanställa det material och underlag som har 
tagits fram i tidigare arbeten med en gång- och cykelförbindelser över Göta älv, 
samt tydliggöra beroenden till styrande dokument, pågående projekt och andra 
planeringsförutsättningar. Denna rapport är en kunskapssammanställning och 
syftar till att kunna ligga till grund för fortsatt arbete. 

1.1.4 Tidigare försök att anlägga en gång- och cykelbro 
2007 ansökte Göteborgs stad om tillstånd enligt miljöbalken till 
vattenverksamhet i form av bland annat utläggande av en gång- och cykelbro 
över Göta älv mellan Packhuskajen och Lundbystrand. Stadens ansökan avslogs 
av mark- och miljödomstolen i juli 2008 med hänvisning till att fördelarna med 
bron inte överväger kostnaderna samt risken för skador och olägenheter av den. 
Denna avvägning av vattenverksamhetens uppfyllande av s.k. samhällsnytta 
enligt 11 kap. 6 § miljöbalken byggde huvudsakligen på följande resonemang: 

• Det finns en inte obetydlig risk att en bro på föreslagen plats ger 
bestående negativ inverkan på de sjöfartsanknutna intressena, dvs. 
riksintresset farleden i Göta älv resp. riksintresset Göteborgs hamn 

• Stadsutveckling kan inte bedömas utgöra riksintresse enligt miljöbalken  
• Sjöfartsverkets och Sjöfartsinspektionens synpunkter i målet ger 

anledning att ifrågasätta säkerheten.  

Mark- och miljödomstolens avgörande fastställdes av Mark- och 
miljööverdomstolen (dom den 16 november 2009 i mål M 6373-08). Domstolen 
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motiverade avslaget med att stor vikt ska fästas vid vad Sjöfartsverket och 
Sjöfartsinspektionen påtalat med anledning av den planerade verksamheten, 
dvs. risken för störningar såväl för tillgängligheten och framkomligheten som 
för sjösäkerheten. Mark- och miljööverdomstolen har dock uttryckligen angett 
att de inte utesluter att en broförbindelse kan bli möjlig i framtiden. Om det blir 
klarlagt att Frihamnen inte längre behövs för större fartyg och kommunen kan 
enas med Sjöfartsinspektionen (numera Transportstyrelsen) om en 
brokonstruktion som tillgodoser högt ställda krav på säkerhet även för övrig 
trafik bör tillstånd kunna lämnas. Uttalandet pekar tydligt ut säkerheten för 
sjöfarten som det mest angelägna intresset att tillgodose vid planeringen av en 
gång- och cykelbro över älven. Utifrån tillståndsprövningen av Hisingsbron 
(Mark- och miljööverdomstolens dom den 4 maj 2016 i mål M 8396-14) kan 
förutses att även frågan om tillgängligheten för sjöfarten kommer att vara 
central. 

Mer om de juridiska aspekterna av tidigare försöka att anlägga en gång- och 
cykelbro finns i trafikkontorets rapport Juridisk bedömning av möjligheten att 
söka miljötillstånd för tidigare prövad gång- och cykelbro över Göta älv från 
2017. 

 

Figur 3: Juridisk bedömning av möjligheten att söka miljötillstånd för tidigare 
prövad gång- och cykelbro över Göta älv från 2017. 

1.2 Avgränsningar 

1.2.1 Avgränsningar av innehåll och omfattning 
Utredningsarbetet har utifrån tidigare givna politiska uppdrag inriktats på att 
omfatta gång- och cykeltrafik, haft ett öppet förhållningssätt till både färjor och 
broar, och har geografiskt fokuserat på det centrala älvsnittet. 

I den kostnadsbedömning som togs fram 2018 (Gång- och cykelbroar över Göta 
älv – Utredning broalternativ – Kostnadsbedömning februari 2018, SWECO 
för trafikkontoret) gjordes kostnadsbedömningar för konstruktionskostnaden av 
gång- och cykelbroar i fem olika lägen. Inom detta arbete gjordes även 



 

Gång- och cykelbroar över Göta älv 10 (60) 
Planeringsförutsättningar september 2020  
Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2020-09-02 

jämförelse av olika belastnings- och trafikeringsalternativ, vilket sammanfattas i 
tabellen nedan. 

Trafikering och 
belastning / 
Byggkostnad 

GC och 
servicefordon Utryckning Full enkel-

riktad trafik 

Full 
dubbel-
riktad trafik 

Prisökning i procent - +10% +45% +95% 

Figur 4: Jämförelse av olika belastnings- och trafikeringsalternativ. 

Utifrån den kraftiga ökningen av investeringskostnaden görs bedömningen att 
det inte är helt enkelt att kostnadsmässigt addera andra trafikslag än gående och 
cyklister. Till detta tillkommer även att planeringsinsatsen att planera för en ny 
bro med fordonstrafik är något helt annat, och där gång- och cykeltrafiken 
riskerar att missgynnas av att tillföra andra trafikslag sett till utredning och val 
av placering, teknik mm. Detta utredningsarbete har därför avgränsats till att 
framförallt fokusera på att möjliggöra en länk för gående och cyklister. 

Då en gång- och cykelbro förväntas behöva öppnas mer ofta än andra broar är 
det oklart om det skulle bli en föredragen utryckningsväg för räddningstjänst 
och ambulans. Frågan om att möjliggöra för utryckningsfordon hänskjuts till 
senare skeden, då en mer noggrann analys kan göras i samband med att 
kunskapen om ett specifikt läge fördjupas. Då kan en fördjupad utredning 
påvisa om det kan vara till nytta för räddningstjänst och ambulans att använda 
en planerad gång- och cykelbro som utryckningsväg, och om det kommer till en 
rimlig kostnad. 

1.2.1.1 Efterföljande arbete 

Denna studie är en kunskapssammanställning och syftar till att kunna ligga till 
grund för fortsatt arbete, och motsvarar delar av det arbete som ligger inom de 
två stegen längst till vänster i figuren nedan. 

 

Figur 5: Schematisk illustration av trafikkontorets investeringsprocess. Denna 
utredning sammanfattar arbetet i de två stegen längst till vänster. För att påbörja 
skedet ”Genomförandestudie” ska ett inriktningsbeslut om ägarstyrda 
bruttoinvesteringar >250 miljoner kronor fattas av kommunfullmäktige. 

Innan skedet ”Genomförandestudie” kan påbörjas behöver kommunfullmäktige 
fatta ett så kallat inriktningsbeslut. Detta eftersom uppförandet av en gång- och 
cykelbro förväntas kosta mer än 250 miljoner kronor, och därmed klassificeras 
som en ägarstyrd investering. Utgångspunkten är att ägarstyrda projekt i 
grunden definieras utifrån kommunallagens inriktning om att frågor av 
principiell beskaffenhet ska hanteras av ägaren/kommunfullmäktige. 

Fånga
behov

Välja 
åtgärd

Genom-
förande-
studie

Projekt-
ering

Bygg-
nation

Drift/ 
Nyttjande
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Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till process om översyn av 
stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag 
till långsiktig finansieringsstrategi (KS dnr 0418/19)1. Förslaget baseras på att 
kommunfullmäktiges styrning av ägarstyrda projekt omfattas av två typer av 
beslutsportar. Syftet är att möjliggöra aktiv styrning kring vägval och 
avvägningar inför fortsatt planering och fortsatt genomförande. 

• Inriktningsbeslut – beslut i tidigt skede om inriktning för det fortsatta 
planeringsarbetet avseende innehåll, tid och ekonomi. Projekt med ett 
inriktningsbeslut definieras som planeringsprojekt. 

• Genomförandebeslut – beslut om fastställande av ramar för innehåll, tid 
och ekonomi inför ett fortsatt genomförande. Projekt med ett 
genomförandebeslut definieras som genomförandeprojekt. 

Beslutsunderlagen ska, utöver en beskrivning av projektens eller satsningarnas 
faktiska innehåll, kunna redovisa för (men med olika detaljeringsnivå och 
osäkerhetsnivå beroende på skede): 

• Förutsättningar och strategier 
o Koppling till stadens mål och andra styrande dokument, 
o Hur projektet uppfyller stadens mål 
o Avgränsningar 

• Nyttoanalys/Nyttorealisering 
o Vilka nyttor/effekter förväntas uppnås för invånare och brukare, 

besökare och näringsliv 
• Aktörer och genomförbarhet 

o Beskrivning av intressenter eller berörda 
o Projektets tidsmässiga genomförande 
o Bedömning av genomförbarheten 

• Ekonomi och volymer 
o Projektets kalkyl 
o Förslag till projektram (Beslut fattas utifrån 

projektram/projektbudget) 
o Kommunalekonomiska konsekvenser (utgifter, intäktspotential, 

framtida driftkonsekvenser, ekonomiska risker, antal/volymer). 
o Budgetkonsekvenser för berörda nämnder 
o Osäkerheter och finansiering 

• Organisation och styrning 
o Organisation och styrningen av projektet 

• Riskbedömning 
o Identifiering, uppskattning och utvärdering av riskerna. 

 
Likt övriga beslutsunderlag ska de ekonomiska, sociala och ekologiska 
dimensionerna belysas i underlagen och särskilt fokus ska läggas på 
investeringarnas påverkan på klimatet och eventuella fördelningseffekter utifrån 
kön och socioekonomi. 

 
1På kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2020 återremitterades förslaget 
till ”Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt 
förslag till långsiktig finansieringsstrategi” till stadsledningskontoret (KS Dnr 0418/19). 
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Beslutsunderlaget för ett inriktningsbeslut kan innehålla delar från denna 
utredning men behöver kompletteras med mer djupgående studier för ett mer 
specifikt läge, vilket alltså inte redogörs för i denna utredning.  

1.2.2 Geografisk avgränsning 
Den geografiska avgränsningen för denna utredning sträcker sig längs Göta älv 
från Marieholm till Älvsborgsbron. Det är här befolkningstätheten och antalet 
resor är som störst och önskemålet om nya förbindelser har varit tydligast. 

 

Figur 6. Geografisk avgränsning för genomförda utredningar. 

1.2.3 Tidshorisont för åtgärders genomförande 
I detta skede har ingen tidshorisont definierats för åtgärdernas genomförande, 
men utredningen redovisar potential och hinder för genomförande, som båda 
har effekt på hur valet av ett läge för en gång- och cykelbro kan påverka 
tidplanen för dess genomförande. 

1.2.4 Ramar för kostnader 
I detta skede finns det ingen ram för åtgärdens investeringskostnad, men gjorda 
utredningar ger en fingervisning om kostnader är i relation till nyttor. Innan 
beslut om vidare arbete fattas behöver kostnads- och nyttoaspekter förtydligas 
för specifika lägen och projekt. 

1.3 Behov och eftersträvade nyttor 
Göta älv är en förutsättning för Göteborgs tillkomst och utveckling som stad, 
med hamn och båtliv. Älven har fyllts ut på ett flertal ställen i centrala Göteborg 
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och på så sätt successivt smalnat av över tid. Idag är den både en viktig länk 
inom Sverige, men även en stor barriär inom Göteborg.  

Göta Älv utgör idag en barriär och hinder för göteborgarna att röra sig fritt 
mellan stadsdelarna. Behovet av att komplettera med fler förbindelser över 
älven är därför påtagligt och har uppmärksammats i många sammanhang. Inte 
minst i samband med planläggning av Norra och Södra Älvstränderna och i 
arbetet med att öka det hållbara resandet i Göteborg har önskemål om gång- och 
cykelbroar framförts. 

Avstånden till Älvsborgsbron och Göta Älvbron är för de flesta alltför stora för 
att vara egentliga alternativ att som gående eller cyklist ta sig över älven. 
Färjorna ”Älvsnabben” och ”Älvsnabbaren” erbjuder persontransporter över 
älven, men kommer inte att vara tillräckligt för framtida transportbehov. För att 
utveckla ett hållbart trafiksystem i centrala Göteborg krävs att älven som barriär 
minskas genom att ett antal förbindelser, fasta eller rörliga, skapas. 

Figur 7: Översikt över utredningsområdet. Mellan Marieholmsbroarna och Göta 
älvbron är avståndet ca 2,2 km fågelvägen, och mellan Göta älvbron och 
Älvsborgsbron är avståndet ca 4,7 km fågelvägen. Stenpirens färjeläge ligger ca 
1 km från Göta älvbron, och mellan Lindholmspiren och Göta älvbron är avstånde 
ca 1,8 km fågelvägen. 

1.3.1 Framtida resandeefterfrågan 
I arbetet med en ny översiktsplan för Göteborg har resandebehovet analyserats 
utifrån olika framtidsscenarion. Analyserna grundar sig på att Göteborg att 
Göteborg förväntas ha cirka 700 000 invånare 2035 och 800 000 invånare 2050, 
jämfört med dagens 580 000 invånare (2020). 
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Figur 8: Prognosticerat dagligt antal resor över och under Göta älv 2035 och 
2050, jämfört med 2014. Analyserna är framtagna inom arbetet med ny 
översiktsplan för Göteborg. 

Generellt för alla trafikslag visar analyserna att antalet resor över älven ökar 
med mellan 50% och 60% fram till 2050. Skillnaden mellan scenarierna beror 
på förutsättningarna som ingått i respektive prognos2. 

 

Figur 9: Prognosticerat dagligt antal gång- och cykelresor över Göta älv 2035 och 
2050, jämfört med 2014. Analyserna är framtagna inom arbetet med ny 
översiktsplan för Göteborg. 

 
2Hållbarhetsscenariot innehåller, utöver de beslutade åtgärder som ligger med i 
Basprognosen, ett antal ej beslutade åtgärder och styrmedel för att nå de effektmål som 
finns uppsatta i Trafikstrategin, vilket ger en annan färdmedelsfördelning. De styrmedel 
som lagts in i prognosen syftar i huvudsak till att minska bilens attraktion och består av 
kostnads- respektive restidsökande styrmedel. Hållbarhetsscenariot omfattar även 
åtgärder för att förbättra de hållbara trafikslagen genom att lägga in generella 
restidsförbättringar för kollektivtrafik och cykel. 
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För gång- och cykeltrafiken ökar resorna med mellan 80% och 175% fram till 
2050, vilket i runda slängar motsvarar en fördubbling av antalet gång- och 
cykelresor över älvsnittet från 2014 till 2050. Redan till 2035 syns en markant 
ökning av antalet gång- och cykelresor. För att kunna tillgodose denna 
resandeökning behöver fler förbindelser tillskapas. I prognosen har en generell 
restidsförbättring lagts in som en förutsättning. En gång- och cykelbro kommer 
i vissa relationer skapa betydligt bättre tillgänglighet, vilket lokalt leder till ett 
helt annat resande i vissa relationer än vad prognosen säger. 

Sammanfattande reflektioner från genomfört analysarbete visar att resandet är 
även 2035 och 2050 fortsatt väldigt lokalt och centrumfokuserat, samt att älven 
är fortsatt en stark barriär som behöver överbryggas. 

1.3.2 Efterfrågade kopplingar över Göta älv 
2016 tog Ramböll på uppdrag av trafikkontoret fram rapporten Kopplingar över 
Göta älv – sammanställning av behov och förutsättningar 2016 med syftet att 
sammanställa en nulägesbild över statusläget för planerade och diskuterade nya 
kopplingar där tre viktiga frågeställningar ska klargöras: Var planeras det för 
nya älvförbindelser, vilka idéer och tankar finns kring dessa förbindelser i de 
olika projekt staden driver samt vilka utmaningar som finns för genomförandet 
av dessa förbindelser. Utredningen var en kunskapsinsamling. 

Sammanfattningsvis identifierades 15 nya broförbindelser och ett flertal 
färjeförbindelser på idéstadiet i olika projekt inom staden och hos 
samarbetsorganisationer. Detta tolkas som att det finns ett stort behov och ett 
stort intresse av att ta sig över älven och att flera parter identifierar behovet i 
skilda sammanhang. 

 

Figur 10: Sammanfattande bild av diskuterade kopplingar över älven i olika 
projekt inom staden och hos samarbetsorganisationer, från rapporten Kopplingar 
över Göta älv – sammanställning av behov och förutsättningar 2016. 
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Dessa identifierade länkar ska inte ses som en fullständig bild då nya projekt ger 
upphov till nya idéer. Nedan redovisas ytterligare lägen där det ena 
identifierades i arbetet med Masthuggskajens utbyggnation 2019 och det andra 
identifierades i arbetet med Program Lindholmen 2020. 

  

Figur 11 och 12: ytterligare exempel på läge för en gång- och cykelbro över Göta 
älv vid Miraallén (vänster) samt Masthuggskajen (höger). Bilder från 
arbetsmaterial för Program Lindholmen 2020 och Daniel Sjölund 2019. 

1.3.3 Eftersträvade nyttor 
Nyttorna med nya älvförbindelser kan delas in i tre kategorier: trafikala, 
sammankopplande och upplevelsemässiga. De trafikala nyttorna skapas av ett 
mer sammanhängande och genare nät för gång- och cykeltrafik. Det gör att fler 
kan gå och cykla över älven, och därmed avlasta andra länkar och befintlig 
kollektivtrafik för att ta sig över älven. Gång- och cykelbroar över älven är 
överlag positivt för att uppfylla stadens mål inom trafik och miljö sett till att fler 
kan lockas att gå och cykla, och att överflyttning från andra transportslag kan 
ske. Viss negativ påverkan kan uppstå beroende på var och hur en 
brokonstruktion anläggs, sett till förorenad mark och påverkan på älvens 
hydrodynamik. Detta är effekter som behöver belysas och hanteras i samband 
med val av placering av nya broar. 

Ett genare gatunät i stadens mest centrala delar skapar bättre förutsättningar för 
ett integrerande av Lindholmen, Frihamnen och Backaplan i stadskärnan, vilket 
bidrar på en övergripande nivå till en mer sammankopplad stad rent fysiskt. 
Studier och analyser genomförda av stadsbyggnadskontoret i samverkan med 
Chalmers tekniska högskola pekar på att en mer sammanhängande stadsstruktur 
och en ökad genhet och närhet i gatunätet skapar förutsättningar för stadsliv, 
vilket även på sikt ger ökade fastighetsvärden och förbättrad attraktivitet. 
Beroende på broarnas placering bedöms därför ökade gång- och cykelflöden 
kunna ge positiva effekter för småskalig handel och restaurangverksamhet längs 
berörda gator. De ökade hälsoeffekter som ett ökat cyklande medför ger även 
samhällsekonomiska vinster, även om dessa i dagsläget är svåra att bedöma. 

Fler kopplingar över älven bedöms ha en positiv inverkan på den sociala 
dimensionen, då det bidrar till en mer sammanhängande stad och även 
minskade mentala barriärer mellan fastlandssidan och Hisingssidan. Förbättrade 
förutsättningar att gå, cykla och åka kollektivt innebär att vi underlättar för 
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färdsätt som är ekonomiskt tillgängliga, samt tillgängliga för fler personer i alla 
åldrar. 

Upplevelsemässiga nyttor handlar både om upplevelsen av att koppla samman 
staden, upplevelsen av att färdas på bron och upplevelsen av bron i älvrummet. 
Från stadsbildssynpunkt är det viktigt att brons läge understryker de 
förutsättningar som älvrummet ger att naturligt koppla samman de båda 
älvstränderna. Det är viktigt att bron ansluter till kajerna på ett sådant sätt att 
den känns som en naturlig del i stadsbilden och inte ett tillfälligt påhäng. 
Brofästet skall därför utformas så att det når kajens nivå direkt vid kajkant utan 
att skära av kajstråk. Att öka stadens tillgänglighet och närhet till vattnet ökar 
inte bara kvaliteterna och attraktivitet för stadens invånare utan också för 
stadens turister. 

1.4 Mål och syfte med en gång- och cykelbro 
Utifrån de politiska uppdrag och behov som redovisats ovan, samt utifrån de 
planeringsförutsättningar som följer i kapitel 2, har trafikkontoret definierat 
syftet med en gång- och cykelbro. Vidare har trafikkontoret tagit fram sju mål 
som tillsammans med syftet rekommenderas att vara vägledande vid fortsatt 
arbete. 

Syftet med en gång- och cykelbro är att skapa ett mer finmaskigt och 
sammanhängande gång- och cykelnät över Göta älv, som ur detta perspektiv är 
en stor barriär. Vidare är syftet att möjliggöra för ett mer hållbart resande i 
centrala Göteborg och på så sätt bidra till stadens mål om att Göteborg år 2050 
har en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. 

En gång- och cykelbro bör: 

1. Bidra till ett mer hållbart resande i centrala Göteborg 
2. Utgöra en gen och effektiv tvärlänk i det göteborgska gång- och 

cykelnätet 
3. Genom sin placering bidra till en mer sammanhållen stad och knyta 

samman stadsdelar 
4. Genom sin placering och utformning bidra till en positiv/förbättrad 

upplevelse av älvrummet 
5. Inte påtagligt skada sjöfartens intressen 
6. Vara kostnadseffektiv i både investerings- och driftskedet 
7. Under byggnation och driftskede minimera sin påverkan på klimatet 
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2 Planeringsförutsättningar 

2.1 Älvrummets identitet och plats i staden 
Göta älv är central för Göteborg och stadens historia och Göteborgslanskapet 
präglas av dess lerfyllda sänka med berg runtomkring. Kring älven finns ett 
stort öppet rum som erbjuder långa utblickar, särskilt från höjderna närmast. 
Från älven kan du uppleva staden i olika sekvenser och rum. De innehåller olika 
silhuetter och landmärken som ändras efter älvens krökningar i landskapet, från 
det flacka älvrummet i öster till skärgårdslandskapet i väster. 

De båda älvstränderna har genom historien framför allt utgjort 
verksamhetsområden och hamnar, från det flacka älvrummet i öster till 
skärgårdslandskapet i väster. I söder utvecklades stadsbebyggelse i Majorna och 
Masthugget bortom hamnområdena och i norr utvecklades främst industrier och 
varvsanläggningar. Längs södra älvstranden finns det gott om historiska 
landmärken hörandes till stadens olika utbyggnadsetapper och många med 
koppling till sjöfart såsom Masthuggskyrkan, Sjömanshustrun och 
Sjömanskyrkan. I norr handlar det om byggnader och kranar, dockor och båtar. 

Vattenstråket fyller ett rekreativt syfte i de lägen där det är tillgängligt för 
allmänheten och vattnet även kan fylla en rekreativ funktion på platser det är 
fysiskt otillgängligt men går att uppleva rent visuellt, t.ex. uppe på en höjd. På 
sikt ses potential i att utveckla blågröna stråk längs älven och utvecklad 
rekreativa miljöer. 

   

Figur 13-15: Olika bilder av älvrummet. Fotografer från vänster: Rebecca 
Havedal, Asbjörn Hanssen och Björn Stomberg. 

Älvrummet är känsligt för alla tillägg och åtgärder som görs i och invid, sam-
tidigt har det omformats och byggts om under en lång tid i Göteborgs historia. 
Broar över älven kan minska upplevelsen av älven som en barriär mellan södra 
och norra älvstranden och kan verka sammankopplande i staden. Vidare utgör 
olika broar över älven en påverkan på älvrummet och upplevelsen av stadens 
silhuett och upplevelse i sekvenser utifrån olika delar i älvrummet, som behöver 
beaktas vidare i arbetet med gång- och cykelbroar över älven.  

2.1.1 Älvrummets historiska utveckling och tidigare broar 
Identiteten kopplat till stadens karaktär i det stora öppna älvrummet är en viktig 
fråga och en del av den sociala och kulturella hållbarheten. Göteborg har över 
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tid haft flera lågbroar över älven. Ett sådant exempel är den gamla Hisingsbron 
som kopplade ihop Lilla Bommen med Frihamnspiren. Antalet broar och 
broarnas placering och utformning behöver bedömas utifrån hur dessa påverkar 
Göteborgs karaktär av hamn- och sjöfartsstad. 

 

Figur 16: Älvrummet från dåtid till nutid beskrivs ytterligare i trafikkontorets 
rapport Kopplingar över Göta älv – sammanställning av behov och förutsättningar 
2016 (Ramböll på uppdrag av trafikkontoret).  

2.1.2 Befintliga förbindelser över älven för gående och 
cyklister 
Idag finns tre fasta förbindelser för gående och cyklister över Göta älv mellan 
Marieholm och utloppet i havet: Marieholmsbroarna, Göta älvbron och 
Älvsborgsbron. Utöver de fasta förbindelserna finns två färjelinjer, linje 285 
Älvsnabben mellan Lilla Bommen och Klippan samt linje 286 Älvsnabbare 
mellan Stenpiren och Lindholmspiren. Under delar av året trafikeras även 
sträckan Stenpiren-Lindholmspiren-Saltholmen med färjetrafik. 

 

Figur 17: Befintliga fasta och flytande förbindelser över Göta älv. 
Tingstadstunneln markerad med lila är inte tillgänglig för gående eller cyklister.  

Varje år sker mer än två miljoner cykelresor med någon av broarna eller 
färjorna. Utöver dessa sker knappt tre miljoner gång- och kollektivtrafikresor 
årligen men någon av färjorna. För broarna finns inga fasta mätstationer för 
gångresor. 
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2.1.2.1 Färjor 

Idag trafikerar två båtlinjer älven i centrala Göteborg: 

• Längsgående Älvssnabben (linje 285) trafikerar sträckan Lilla Bommen 
– Stenpiren – Lindholmspiren – Slottberget – Eriksbergs färjeläge – 
Klippans Färjeläge och har plats för cyklar på fördäck, där cyklar kan 
tas med utan extra kostnad. 

• Tvärgående Älvsnabbare (linje 286) infördes år 2001 och trafikerar 
sträckan mellan Stenpiren och Lindholmspiren på vardagar mellan kl. 
06.25-19 och helger kl. 11-16. Linjen har gott om plats för cyklar och är 
2011 avgiftsfri där Västtrafiks intäktsbortfall bekostas av Göteborgs 
stad.  

 
Figur 18: Antal resenärer på älvtrafiken åren 2013-2019. 

2.1.2.2 Broar 

Av de fasta förbindelserna är egentligen ingen optimal för gående med långa 
påfartsramper eller lokaliseringen i en trafikmiljö som kan upplevas otrygg och 
ogästvänlig. För cyklister är Marieholmsbroarna en välanpassad koppling rent 
fysiskt, men kan upplevas som otrygg och ogästvänlig utifrån dess placering i 
trafiklandskap. Hisingsbron förväntas med sin lägre höjd jämfört med 
nuvarande Göta älvbron bli bättre anpassad för fotgängare och cyklister. 

 Totalt antal 
cykelresor per år 

Genomsnitt 
vardagar 

Göta älvbron 2018 852 000 2 924 

Marieholmsbron 2019 370 000 1 415 

Älvsborgsbron 2019 312 000 1 138 

Figur 19: Antal cykelresor för åren 2018-2019. Resor till fots mäts inte 
kontinuerligt på dessa broar. 
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2.2 Styrande dokument 

2.2.1 Översiktsplan 2009 
I gällande Översiktsplan för Göteborg antagen av kommunfullmäktige 2009 
redovisas objektet Gång- och cykelbro över Göta älv på följande sätt: 

En gång- och cykelbro över Göta älv mellan Packhuskajen och Lundbykajen föreslås, 
som knyter samman Hisingen med innerstaden och minskar älvens barriäreffekt. Bron 
är en del av stomcykelnätet. Den föreslagna bron kan få fler att välja att cykla eller gå 
då det blir både bekvämare och snabbare att ta sig över älven. Bron kan utformas som 
en klaffbro som öppnas vid behov för yrkestrafiken. 

 

Figur 20: Utsnitt ur markanvändningskartan för översiktsplan för Göteborg 
antagen 2009. Det svarta, korta, raka strecket över Göta älv utgör markreservat 
för en gång- och cykelbro över Göta älv. 

2.2.2 Vision Älvstaden  
Kommunfullmäktige beslutade 2012 om en vision för utvecklingen av Älv-
staden som är stora delar av centrala Göteborg på bägge sidor av älven. 
Älvstaden är ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt och visionen syftar 
till att bidra till en hållbar utveckling i Göteborg och Västsverige.  

Inom arbetet för visionen har tre strategier tagit fram: Hela staden, Möta vattnet 
samt Stärka kärnan. Inom strategin ”Möta vattnet” anges att detta ska ske 
genom att utveckla sjöfarten i samspel med staden, med efterföljande 
beskrivning: 

Sjöfarten ska främjas /…/ Vi ska därför hålla älven öppen utan nya broar, nedströms 
Frihamnen. De varvsverksamheter som finns längs älvstränderna är traditionsbärare 
som vi ska slå vakt om. 

Utifrån skrivningarna i Vision Älvstaden blir flertalet efterfrågade gång- och 
cykelbroar inom utredningsområdet mellan Marieholmsbroarna och 
Älvsborgsbron motstridiga till skrivningarna i Vision Älvstaden, vilket behöver 
belysas och hanteras i fortsatt arbete. 
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2.2.3 Kommunfullmäktiges budget för Göteborgs stad 2020 
Arbetet med en bro över Göta älv för gående och cyklister är i linje med 
skrivning i kommunfullmäktiges budget för 2020: 

Ökad framkomlighet över älven är avgörande för Göteborg när 
Älvstranden byggs ut med den nya stadsdelen Karlastaden och de 
tiotusentals nya arbetsplatser som planeras på främst Lindholmen 
och Masthuggskajen. Därför ska planeringen av en ny gång- och 
cykelbro över älven prioriteras. 

Behovet av fler gång- och cykelförbindelser har även framhävts i Mål- och 
inriktningsdokument 2017 för de planerande förvaltningarna med skrivningen 
”Inleda arbetet med en gång- och cykelförbindelse över älven mellan city och 
Frihamnen”, samt i kommunfullmäktiges budget 2018 där trafiknämnden pekas 
ut som ansvarig för att en gång- och cykelbro ska förberedas i samband med 
Älvstadsarbetet. 

2.2.4 Klimatstrategiskt program och miljöprogram för 
Göteborgs stad 
Syftet med klimatprogrammet är att visa hur vi gemensamt kan minska våra 
utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser (metan, dikväveoxid med mera) 
genom långsiktiga lösningar. Strategier i klimatstrategiska program som berör 
gång- och cykelbroar över Göta älv handlar om resurseffektiv sam-
hällsplanering och minskad klimatbelastning från resor och transporter. 
Framförallt är det strategi 14. Prioritera och satsa på färdmedlen gång, cykel 
och kollektivtrafik och strategi 18. Minska klimatpåverkan från byggnation, drift 
och underhåll av infrastruktur som påverkar fortsatt arbete med gång- och 
cykelbroar över Göta älv. Fortsatt arbete ska även verka för att säkerställa att 
strategi 19. Underlätta och uppmuntra sjöfart som är energieffektiv och fossilfri 
inte motverkas av åtgärden. 

Miljöprogrammet innehåller till skillnad från klimatprogrammet en konkret 
handlingsplan som beskriver vilka åtgärder Göteborgs Stad behöver genomföra 
inom de närmaste åren för att målen ska kunna nås. I den handlingsplan som 
kopplas till miljöprogrammet för 2018-2020 finns åtgärd 33 som syftar till att 
skapa fler gång- och cykelförbindelser över Göta älv, vilket beskrivs på följande 
sätt: 

33. Skapa fler gång- och cykelförbindelser över älven 
Göta älv kan upplevas som en barriär som delar Göteborg. 
Tillgängligheten för cyklister och fotgängare kan förbättras betydligt 
genom att vi anlägger förbindelser för gång- och cykeltrafik över älven. 
Förbättrade möjligheter att gå och cykla avlastar dessutom 
kollektivtrafiken.  

Åtgärden förväntas bidra positivt till uppfyllandet av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö och trafiknämnden pekas ut 
som ansvarig för åtgärden. 
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I handlingsplanen återfinns även åtgärd 185 som syftar till minskad 
klimatpåverkan från stadens byggnation och beskrivs på följande sätt: 

185. Minska klimatpåverkan från stadens byggnation 
Vi ska utveckla och använda en gemensam modell för beräkning av 
klimatpåverkan från bygg- och anläggningsmaterial. 

Åtgärden förväntas bidra positivt till uppfyllandet av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan och God bebyggd miljö och trafiknämnden pekas ut som en av 
flera ansvariga parter för åtgärden. 

2.2.5 Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 
Syftet med programmet är att, utifrån målet att Göteborg ska vara en jämlik 
stad, peka ut viktiga målområden som aktörer i Göteborg ska samlas kring för 
att tillsammans bidra till att minska skillnaderna i livsvillkor i staden. Inom 
målområde fyra Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer framhävs strategin att 
staden ska arbeta för att skapa jämlik tillgång till stadens resurser, som beskrivs 
enligt nedan: 

Samband och rumsliga miljöer mellan stadsdelsområden på lokal och 
regional nivå behöver skapas för att stärka möten mellan människor och 
inge en känsla av trygghet. Infrastrukturen ska stödja en jämlik 
tillgänglighet till hela staden, både mental och fysisk. 

En gång- och cykelbro över Göta älv bidrar till att skapa de efterfrågade 
sambanden. 

2.2.6 Trafikstrategi för en nära storstad 
Enligt Trafikstrategi för en nära storstad som antogs an trafiknämnden 2014 
ska Göteborg utvecklas genom att möta behoven av en minskad klimatpåverkan 
för transportsektorn samt att erbjuda en växande befolkning goda resmöjligheter 
och attraktiva stadsmiljöer. Målsättningen är att resandet till fots och med cykel 
ska fördubblas från 2011 till 2035 så att minst 35 procent av resorna i Göteborg 
sker till fots eller med cykel år 2035. 

Arbetet med gång- och cykelbroar över Göta älv bedöms ha positiv påverkan på 
ett flertal av strategierna i trafikstrategin, framförallt för strategierna som avser 
resor och stadsrum. Risk för negativ påverkan finns för strategin om 
godstransporter, där framkomligheten för godstrafik på älven behöver hanteras 
fördjupat i det fortsatta arbetet. 
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Figur 21: Förväntad påverkan på strategierna som pekas ut i Trafikstrategin, där 
grön är större positiv påverkan, ljusgrön viss positiv påverkan och XXX risk för 
viss negativ påverkan. 

2.2.6.1 Trafik- och resandeutveckling 2019 

Trafikkontoret tar årligen fram en rapport om hur trafiken och resandet 
utvecklas i Göteborg, i syfte att redovisa en årlig uppföljning av trafikstrategins 
effektmål. Nedan följer utsnitt ur den senaste rapporten för 2019 avseende 
utvecklingen av gångresor och cykelresor: 

Antalet fotgängare och resor till fots förväntas öka i takt med att Göteborgs 
befolkning växer. Samtidigt håller staden på att utvecklas, bland annat med 
infrastruktursatsningar som binder samman staden och all byggnation som 
ökar tätheten. Denna stadsutveckling förväntas öka andelen gångresor 
utifrån ett starkt stöd i forskning. Förbättringar i befintlig miljö, fler 
kollektivtrafikresor och förändrade attityder om resande förväntas också ge 
en ökning kommande år. 

Den genomsnittliga förändringen för cykelresorna är knappt 5 procent 
årligen mellan 2011 och 2019. Detta är inte i linje med den genomsnittliga 
förändring på 8 procent som krävs för att uppnå målet om tredubblad 
cykling till 2025. 

2.2.7 Cykelprogram för en nära storstad 
I Cykelprogram för en nära storstad antagen av trafiknämnden i mars 2015 
beskrivs under åtgärdsområdet ”Infrastruktur” behovet av ytterligare 
förbindelser över Göta älv på följande sätt: 

Göta älv är en barriär som gör att färdvägen till målpunkter på andra 
sidan älven blir långa. Fler gång- och cykelförbindelser över älven skapar 
bättre förutsättningar att cykla 

2.2.8 Gångvänligt Göteborg – kunskapsunderlag för planering 
Gångvänligt Göteborg är ett stödjande kunskapsunderlag presenterat av trafikkontoret 
under 2020 om varför det är viktigt att staden prioriterar fotgängare och vad som bidrar 
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till en bättre, mer attraktiv stad att gå i. I Gångvänligt Göteborg framhävs hur den 
blå och gröna strukturen kräver fokus på goda kopplingar som en följd av 
Göteborgs specifika fysiska förutsättningar på följande sätt: 

Vatten i form av havet, kanaler och mindre vattendrag är generellt positiva 
förupplevelsen av att gå. När det saknas kopplingar skapar vattnen dock 
avstånd både fysiskt och mentalt. I synnerhet är Göta Älv en sådan barriär 
idag. Att få till fler kopplingar för gång och cykel över älven är en 
nyckelfråga för att binda ihop Staden. Det är också en brist att det inte 
finns fler tydliga och väl tilltagna promenadstråk med vistelsekvaliteter 
nära vattnet, trots Stadens vattennära läge. 

2.3 Pågående projekt och planering 
Nedan beskrivs de mest övergripande förändringarna som pågår och som 
påverkar eller påverkas av nya gång- och cykelbroar över Göta älv. Avsnittet 
avser inte att vara heltäckande utan i fortsatt arbete med mer detaljerade studier 
inom mindre områden behöver nya kartläggningar av pågående projekt ske. 

2.3.1 Översiktsplan för Göteborg 
Arbete pågår med att ta fram utställningshandlingar till ny översiktsplan för 
Göteborgs Stad. I förslag till markanvändningskarta i samrådet (2018) markeras 
ett större område längs älven som utredningsområde för kommunikation för nya 
gång- och cykelförbindelser över älven. 

I förslag till samråd för ny översiktsplan för Göteborgs stad beskrivs särskilt att 
utrymmet i innerstaden är begränsat och att det är angeläget att skapa attraktiva 
stadsrum. Inriktningar för mobilitet handlar om att skapa fler förbindelser över 
älven för kollektivtrafik, gående och cyklister samt att bygga ut viktiga länkar 
där befintlig infrastruktur inte räcker för att nå mål om mobilitet, tillgänglighet, 
stadsutveckling och miljö. 

2.3.1.1 Arkitekturpolicy för Göteborgs stad 

I och med den nya översiktsplanen pågår arkitekturstrategiskt arbete där stadens 
arkitekturpolicy kommer att inarbetas i översiktsplanen. Arkitekturpolicyn 
sammanfattar stadens viljeinriktning för det arkitekturstrategiska arbetet och tar 
sin utgångspunkt i det nationella målet för gestaltad livsmiljö. 

Arkitekturpolicyn ska visa på en tydlig viljeriktning för stadens utveckling för 
att stärka Göteborgs roll som modig förebild inom arkitektur, och ska vara 
vägledande för Göteborgs Stads alla planerande, byggande och förvaltande 
förvaltningar och bolag. Nedan följer punkter som behöver hanteras i det 
fortsatta arbetet med gång- och cykelbroar, inte minst med avseende på att 
realisera de upplevelsemässiga nyttorna som eftersträvas. 

• Göteborgs byggda historia, och dess unika värden som vattennära, 
naturnära stad är viktiga identitetsskapare och ska vara en förutsättning 
för utveckling av staden.  
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• Ny arkitektur i staden ska förhålla sig till kulturhistorien, spegla vår 
nutid och stärka Göteborgs identitet för framtiden. 

• Göteborgs Stad ska agera som förebild genom att investera i god 
arkitektur både i de offentliga rummen och i det byggda. 

• Göteborgs Stad ska agera som förebild genom god arkitektur i rollen 
som i planerande, byggande och förvaltande aktör 

• Människors behov och upplevelser ska vara utgångspunkt vid 
utveckling av staden som gestaltad livsmiljö.  

2.3.2 Fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg 
Arbete pågår med att ta fram utställningshandlingar till fördjupad översiktsplan 
för centrala Göteborg (FÖP C). I samrådshandlingen (2018) redovisades ett 
flertal möjliga lägen för nya gång- och cykelförbindelser över älven, med 
avsikten att inför utställningen minska ner detta antal. 

Ambitionen är att i FÖP C lägga fram stadens samlade bild av kopplingar över 
älven (färjor, gång- och cykelbroar, Lindholmsförbindelsen) och hur staden 
bedömer att detta relaterar till utpekade riksintressen. 

2.3.3 Stadsutveckling längs älvstränderna 
Utbyggnaderna av norra och södra älvstränderna medför betydande påverkan på 
Göteborgs hamnområden och innerstad. Dessa områden har av tradition 
dominerats av hamn- och industriverksamhet och därmed varit svårtillgängliga 
för allmänheten. I mitten av 1980 talet påbörjades en stadsutveckling av Norra 
Älvstranden och området planerades och bebyggdes med bostäder, hotell och 
kontor mm. Utvecklingen av Norra Älvstranden omfattar nu hela sträckan 
mellan Västra Eriksberg och Lundbystrand. Lindholmen Science Park, på Norra 
Älvstranden har nu en av Göteborgs högsta koncentrationer av kontor, 
forskning och utbildning. Då Götatunneln invigdes i juni år 2006 har även 
Södra Älvstranden frigjorts från en tidigare barriär av tung trafik. Planerna för 
Södra Älvstranden är att området utvecklas mot en blandad stadsbebyggelse 
med bostäder, kontor och verksamheter. I dagsläget pågår omfattande planering 
och byggnation i Frihamnen, centralenområdet, Lindholmen, Masthuggskajen 
och Skeppsbron. 

Utvecklingen av såväl Norra som Södra Älvstranden sker i ett samarbete mellan 
Göteborgs Stad och det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB. Ska 
denna stadsutveckling lyckas i syftet att skapa en väl fungerande stad krävs 
goda kommunikationer över älven. Älven skall förena stadsdelarna - inte skilja 
dem åt. 

Längs älvkanterna pågår ett antal planprogram och detaljplaner där frågan om 
nya gång- och cykelbroar hanteras i varierande grad, men många arbeten pekar 
på behovet av fler förbindelser över älven. 
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2.3.4 Hisingsbron 
Projekt Hisingsbron drivs av trafikkontoret i nuvarande genomförandeskede där 
stora delar av bron har kommit på plats, och förväntas vara färdigställd år 2021. 
Rivning av Göta älvbron ingår också i projektet, och beräknas vara klart 2022. 

Hisingsbron får en segelfri höjd på 12 m jämfört med dagens Göta älvbro som 
har en segelfri höjd på 18 m. Detta innebär att Hisingsbron kommer att behöva 
öppnas oftare än Göta älvbron för handelsfartyg, samtidigt som det blir enklare 
och mer bekvämt för gående och cyklister att ta sig över älven i detta snitt. 

2.3.4.1 Trafikslagsslagsövergripande samverkansregler för trafik kring Göta älv 
– Storgöteborg 

I januari 2019 ingick Trafikverket, Sjöfartsverket, Göteborgs Stad och 
Västtrafik en överenskommelse om att etablera ett samverkansprogram för 
utvecklingen av en gemensam och trafikslagsövergripande trafikledning för 
trafiksystemet kring Göta älv, med avgränsning Storgöteborg. 

Bakgrunden till detta är Mark- och Miljööverdomstolen domslut för 
Hisingsbron från maj 2016, där det i domslutet (M 8396-14, daterad 2016-05-
04) fastslås att: 

Göteborgs kommun ska verka för att ett effektivt trafikledningssystem som 
omfattar samtliga trafikslag som trafikerar på och under bron införs för 
kommunikationsleden (farled 955), Göta älv, och är driftklart senast vid 
den tidpunkt då bron tas i anspråk. 

En förutsättning för denna samverkansprocess är att uppföljning sker över tid, 
detta avseende uppföljningsindikatorer respektive fokusområden. 
Uppföljningsindikatorerna syftar till att ge kunskap om hur trafiksituationen 
kring Göta älv i Storgöteborg utvecklas år för år, men även hur 
samverkansreglerna fungerar i praktiken. Fokusområdena syftar till att ge 
kunskap om kommande, mer långsiktiga förändringar som på olika sätt kan 
komma att påverka trafiksituationen kring Göta älv i Storgöteborg och 
därigenom förändra förutsättningarna för samverkansreglerna enligt 
överenskommelsen. Anläggande av en gång- och cykelbro över Göta älv 
behöver hanteras utifrån fokusområde 5 Eventuella nya förbindelser över Göta 
älv i Göteborg.  

Samverkansregler mellan de ingående parterna förväntas beslutas under 2020. 

2.3.5 Lindholmsförbindelsen 
Lindholmsförbindelsen är en ny kollektivtrafikförbindelse mellan Lindholmen 
och Stigberget. Förbindelsen är en del av Sverigeförhandlingsobjektet spårväg 
och citybuss mellan Brunnsbo och Linné via Lindholmen, där hela sträckan ska 
vara utbyggd till 2035. För närvarande pågår utredning om förbindelsens 
utformning där tre alternativ har djupstuderats för sträckan Lindholmen-
Stigberget. Alternativen är en tunnel, en icke-öppningsbar bro med 27 m 
segelfri höjd (samma som farledens definierade höjd) samt en öppningsbar bro 
med 12 m segelfri höjd i stängt läge. 
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Beroende på val av alternativ påverkas även arbetet med gång- och cykelbroar 
över Göta älv. I broalternativen finns möjlighet att lägga till gång- och 
cykelfunktionen, vilket inte är möjligt för tunnelalternativet. Dock påverkar en 
Lindholmsförbindelsebro med lägre seglingsfri höjd än 27 m i hög grad fortsatt 
process gällande sjöfarten och påverkan på riksintresse för farleden 955. 

Beslut om val av alternativ förväntas fattas av kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige i början av 2021 och redogöras för i utställningshandlingarna 
för ny översiktsplan för Göteborg och ny fördjupad översiktsplan för centrala 
Göteborg. 

2.3.6 Högvattenskydd för sträckan Älvsborgsbron-
Marieholmsbron 
Under våren 2020 har trafikkontoret med stöd av stadsbyggnadskontoret tagit 
fram en första version av utbyggnadsplan för det högvattenskydd som behöver 
finnas på plats år 2040, mellan Älvsborgsbron och Marieholmsbron inklusive 
dess anslutande vattendrag, för att framtidssäkra Göteborg från kommande 
översvämningar från stigande havsvattennivåer och extrema högflöden. 

Utbyggnadsplanen består av två delar. Den första delen ger bakgrund och en 
samlad ”informationsbaseline” att utgå ifrån i det fortsatta arbetet. I den andra 
delen förädlas hittills framtagen kunskap till prioriteringskriterier för 
delområden, förslag på utbyggnadsordning och förutsättningar som behöver 
komma på plats för ett fortsatt arbete vad gäller övergripande tidplan, 
beräkningar, etablering av programorganisation etc.  

Utifrån denna första version av Utbyggnadsplan för högvattenskydd föreslås 
huvudmannagruppen fatta beslut om att skapa ett Paraplyprogram med ett 
helhetsåtagande för högvattenskydd. Beslut om arbetets fortsättning förväntas 
fattas under 2020. 

Vidare arbete med gång- och cykelbroar behöver klarlägga hur en bro ska 
förhålla sig till högvattenskydd, och om broanläggningen ska vara en del av 
skyddet. 

2.3.7 Blågröna stråk längs Göta älv 
Arbetet med blågröna stråk är en del av utredningsarbetet i pågående 
översiktsplaneprocesser där syftet är att tydliggöra och fördjupa förståelsen för 
den blågröna strukturen som en del av stadsutvecklingen i Göteborg samt visa 
på hur den blågröna strukturen och dess funktioner på systemnivå kan bidra till 
att staden blir mer sammanhållen, nära och robust. 

För Göta älv centralt framhävs hur behovet av att enkelt kunna röra sig över och 
längs med älven ökar när allt fler människor rör sig i de älvnära områdena. Fler 
målpunkter på båda sidor om älven gör också att önskan om att kunna ta sig 
över älven på fler sätt ökar. Att stråken längs med älven då är trivsamma, 
orienterbara och funktionella skapar också en känsla av att älvrummet är mer 
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integrerat i staden. Därmed behöver nya bro- och färjeförbindelser samspela 
med välanvända gång och cykelstråk. 

2.3.8 Älvutredning 
Under 2020 har Västtrafik tillsammans med Göteborgs stad påbörjat ett arbete 
för att komplettera Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i 
Göteborg, Mölndal och Partille, antaget 2018 av Västra Götalandsregionen, 
Göteborgs stad, Mölndals stad och Partille kommun, med en långtgående 
strategi för älvtrafiken. Målet med utredningen är att parterna vid arbetets slut 
har ett gemensamt förslag om var bytespunkterna/hållplatser längs älven bör 
placeras fram till 2035 samt har större kunskap om vilka färjeförbindelser som 
skapar bäst förutsättningar för ett hållbart resande över älven. 

Utredningen är relevant för fortsatt arbete med gång- och cykelbroar för att 
säkerställa att färjor och broar inte hamnar i konflikt med varandra, såsom att 
anlägga en bro på en sådan höjd och i ett sådant läge att broöppning krävs för 
passerande färjetrafik. 

2.4 Riksintressen 
Utpekade riksintressen innebär att området ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt försvåra utnyttjandet av anläggningarna. Om ett område har pekats ut 
såsom riksintresse för flera oförenliga ändamål ska företräde ges åt det eller de 
ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Inom utredningsområdet finns ett antal 
utpekade riksintressen, vilka redogörs för i detta kapitel. 

Förekomsten av ett utpekat riksintresse inom en planerad verksamhets 
påverkanszon innebär att tillståndsansökan behöver innehålla ett underlag som 
visar att verksamheten inte påtagligt försvårar riksintresseområdet utnyttjande. 
Detta innebär att bagatellartad påverkan inte behöver beaktas; endast åtgärder 
som har bestående negativ påverkan eller tillfälligt mycket stor påverkan avses.  

2.4.1 Riksintressen för kommunikation 
Inom utredningsområdet finns tre utpekade riksintressen för kommunikation 
enligt 3 kap. 8 § Miljöbalken som kan komma att behöva tas hänsyn till i 
fortsatt arbete. 

Göteborgs Hamn är utpekat som riksintresse för kommunikation och består av 
ett antal olika hamndelar, däribland Masthuggskajen och Majnabbe, samt ett 
större vattenområde inom utredningsområdet. 

Farled 955 Göta älv går från Vänern till västerhavet och har inom 
utredningsområdet en segelfri höjd om 27 m och den segelfria bredden är inte 
definierad. Hisingsbrons öppning kommer vara XX m bred. 

Väg E45 går från Sverige till Danmark via färja som utgår från 
Masthuggskajen, där den ansluter från Oscarsleden/Götaleden. 
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Figur 22: Områden av riksintresse för sjöfart (mörkblå) respektive 
hamnverksamhet (ljusblå och grön). 

2.4.1.1 Trafikverkets beslut 2016 om hamnområde i Frihamnen 

Trafikverket har reviderat riksintresset Göteborgs hamn genom beslut den 22 
december 2016. Beslutet innebär att anspråk på riksintressestatus inte längre 
görs gällande för bland annat Frihamnen med omgivande vattenområde. 
Bakgrunden till revideringen anges i beslutet vara att Frihamnens betydelse för 
internationell kryssningstrafik successivt minskat och att möjligheterna att 
hantera de allt större kryssningsfartygen i Frihamnen är begränsade. Vidare 
anges att Frihamnen inte har några unika förutsättningar som är av avgörande 
betydelse för hamnens framtida utveckling och uppfyller därmed inte gällande 
kriterier för utpekande av riksintresse för hamndel.  

Borttagandet innebar en viss lättnad i prövningsfrågan för framtida 
broförbindelser i och med att frågan om betydande påverkan i förhållande till 
Frihamnens utnyttjande inte längre behöver besvaras uttryckligen. 

2.4.2 Riksintressen för kulturmiljö 
Inom och längs utredningsområdet finns ett flertal utpekade riksintressen för 
kulturmiljövärden enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken som kan komma att behöva tas 
hänsyn till i fortsatt arbete. 
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Figur 23: Områden av riksintresse för kulturmiljövården. 

Påverkan på riksintresse för kulturmiljövärden uppstår inte enbart inom de 
utpekade geografiska områdena utan det är även viktigt att ta hänsyn till 
siktlinjer och utblickar, samt det sammanhang som ett utpekat område ingår i. 
Här kan både val av placering och utformning av en gång- och cykelbro behöva 
hanteras utifrån dessa aspekter. 

2.5 Mark och vatten 

2.5.1 Markägoförhållanden och förvaltningsansvar 
Markinnehavet längs älven innehas till största del av Göteborgs stad alternativt 
något av de kommunala bolagen, Göteborgs hamn, Higab eller Älvstranden 
utveckling. För delar av sträckan, främst vid Ringön, finns många fastigheter 
som ägs av staden men är upplåtna med tomträtt. En mindre del av norra och 
södra Älvstranden är i privat ägo. 
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Figur 24: Stadens markinnehav. Röda ytor ägs av fastighetskontoret, övriga 
färglagda ytor ägs av ett kommunalt bolag. Ytor med lila ram är tomträtter. 

Förvaltningsansvaret längs älvkantzonen är i dagsläget uppdelat på flera 
förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. Generellt är respektive 
markägare också förvaltningsansvarig, om inget annat avtalats. Längs 
älvkantzonen och dess anslutande vattendrag är de största förvaltande 
organisationerna Älvstranden Utveckling, trafikkontoret, park- och 
naturförvaltningen och Higab. 

 

Figur 25: Utsnitt ur stadens förvaltningskarta. Blålila ytor förvaltas av 
fastighetskontoret, gröna ytor av park- och naturkontoret och gula ytor av 
trafikkontoret. 
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2.5.1.1 Kajers tillstånd 

Då kajerna i staden idag har ett uppdelat ägarskap och förvaltningsansvar, finns 
ingen samlad dokumentation om deras skick eller någon åtgärdsplan som ger en 
helhetsbild längs hela sträckan. I kartverktyget BaTMan framgår vika 
anläggningar som stadens förvaltningar ansvarar för, hur dessa är konstruerade 
och om känt, vilket byggnadsår de har. Denna information tillsammans med de 
utredningar av geoteknik och stabilitet som genomförts, ger en indikation om 
kajens tillstånd. För att fastställa kajernas tillstånd krävs dock ofta närmare 
utredningar och inspektioner. 

Generellt utförs utredningar i samband med detaljplanering eller andra projekt, 
därav är kännedomen ofta större längs de sträckor som är aktuella för 
stadsutveckling eller annan omvandling. Flertalet kajer längs älven är uttjänta 
och i behov av restaurering. Stabiliteten är ofta låg och konstruktionerna kan 
inte förväntas klara den ytterligare belastning som ett brofäste innebär. 

2.5.2 Föroreningar i och kring Göta älv 
Göta älv har under hela Göteborgs historia kantats av industrier, varv och annan 
sjöfartsanknuten verksamhet. På grund av detta finns föroreningar både i och 
kring Göta älv. Inom utredningsområdet är det framförallt kring det gamla 
varvsområdet på Lindholmen som de mest högsta föroreningshalterna återfinns. 
Göta älvs hydrodynamik medför att föroreningar kan sprida sig innanför och 
utanför källområdet. Vid anläggandet av en gång- och cykelbro är det viktigt att 
undersöka och hantera föroreningar i mark och vatten så att föroreningar kan 
hanteras på lämpligt sätt. Vissa områden kan vara så förorenade att byggnation 
av en gång- och cykelbro innebär väldigt stora kostnader för sanering och 
skyddsåtgärder. Vid fortsatt arbete behöver dessa frågor fördjupas redan tidigt 
om en placering vill provas i ett område med känd problematik, då det kan ge 
mycket stora effekter på investeringskostnaden och tillåtligheten att genomföra 
en byggnation. 

Föroreningar i älven har utretts i omgångar och nedan redovisas ett utsnitt ur 
rapporten F.d. Cityvarvets vattenområde – Riskbedömning med avseende på 
förorenade sediment framtagen av Golder Associates på uppdrag av Volvo 
Group Real Estate AB, daterad 2017-06-29. Figuren redovisar förekomsten av 
tributyltenn (TBT) och är ett exempel på föroreningsproblematiken. 

TBT togs ursprungligen fram för bekämpning av parasitsjukdomen snäckfeber 
och redan i små doser är giftverkan stor. När det framkom att TBT tog död på 
även andra vattenlevande organismer var steget inte långt till att använda TBT i 
skeppsbottenfärger för bekämpning av påväxt. Användningsförbud som 
skeppsbottenfärg infördes 2003 men då TBT är långlivat i naturen. 
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Figur 26: F.d. Cityvarvets vattenområde – Riskbedömning med avseende på 
förorenade sediment framtagen av Golder Associates på uppdrag av Volvo 
Group Real Estate AB 2017. 

 

Figur 27: Uppmätta halter av tributyltenn (TBT) (µg/kg TS) vid undersökning 
framtagen 2017 av Golder Associates på uppdrag av Volvo Group Real Estate 
AB. 

2.5.3 Översvämningar 
Det låglänta området längs Göta älv kan drabbas av översvämningar av både 
höga havsvattennivåer, höga flöden och skyfall. Dessutom finns risk för 
sammanfallande händelser med höga vattenstånd och höga flöden.  
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Strategin för att skydda Göteborg mot översvämningar att bygga 
högvattenskydd i två steg. Först byggs högvattenskydd längs älvkanten och de 
inre vattenvägarna till ca år 2040. På längre sikt behöver yttre stormbarriärer 
byggas. En i Nordre älv strax sydväst om Kungälv och en i Göta älv utanför 
Älvsborgsbron. Systemlösningen förutsätter att de yttre stormbarriärerna 
kommer på plats ca år 2070. 

Staden arbetar med ett högvattenskydd vid älvkant och fortsatt arbete med 
anläggande av en gång- och cykelbro bör samverka med detta arbete. Se även 
rubrik 2.3.6 Högvattenskydd för sträckan Älvsborgsbron-Marieholmsbron ovan. 

2.5.4 Stabilitet längs älvkanterna 
Största delen utmed Göta älv och de inre vattenvägarna utgörs av kajer och 
murar med mycket varierande ålder, konstruktioner och skick. Lokalt finns även 
strandbrinkar oftast med ett utlagt erosionsskydd. 

På uppdrag av stadsbyggnadskontoret utfördes 2011 en omfattande 
stabilitetskartering av Göteborgs Stad där både Göta Älv och de inre 
vattenvägarna ingick. Utöver stabilitetskarteringen har därefter många 
stabilitetsutredningar utförts, framför allt för nya detaljplaner utmed älven. 
Dock släpar redovisningen/uppdateringen av stabilitetskartan efter något, så 
vissa delar kan vara åtgärdade alternativt uppdaterade med fördjupade 
utredningar som visar på tillfredställande stabilitet, men som idag inte är 
redovisade på kartan. 

 

Figur 28: Områden med grön markering undersöktes detaljerat (på 
utredningsnivå) 2011 avseende stabilitet. 

Stabilitetsförhållandena utmed Göta älv kan sammanfattas med att de till stora 
delar är tillfredställande för nuvarande förhållanden. Dock är det stora delar som 
inte klarar ytterligare belastning, vilket innebär att fördjupade undersökningar 
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behövs vid fortsatt arbete. Även stabiliteten i själva älvfåran och geotekniska 
förutsättningar för att anlägga brostöd behöver hanteras fördjupat i fortsatt 
arbete. 

2.6 Sjöfart på Göta älv 
Antal broar och broarnas placering och utformning behöver bedömas utifrån hur 
dessa påverkar sjöfarten. Göta älv trafikeras dagligen av ett antal båtar som 
kräver broöppning – till stor del fraktfart från Vänerhamnarna. Att även i 
framtiden möjliggöra godstransport med fartyg som alternativ till lastbil är en 
viktig miljöfråga. Öppningsbarhet för gång-och cykelbroar är dock ett lösbart 
problem då man inte är bunden av några särskilda tider. 

Påverkan på sjöfartsintressen på Göta älv beskrivs djupare i rapporten Nya 
broars påverkan på sjöfarten på Göta älv i Göteborg (farled 955) – Underlag 
till trafikkontorets pågående arbeten med ytterligare förbindelser över Göta älv 
framtagen av Forsande på uppdrag av trafikkontoret 2020. 

 

Figur 29: Vybild över Göta älv norrifrån från GOkart 2017. 

Slutsatserna i rapporten är att för anläggandet av en gång- och cykelbro är 
utgångspunkten att den kommer att behöva öppnas för att inte hindra farleden, 
och den kommer att stå öppen mycket på sommaren då segelbåtstrafiken samt 
tur- och chartertrafiken är som störst. En positiv effekt är att en gång- och 
cykelbro inte kommer att passeras av några handelsfartyg under spärrtiderna på 
vardagarna utanför sommarperioden, vilket ökar nyttan för cykelpendlarna som 
vill korsa älven i rusningstrafik. Utmaningen för ett framtida gång- och 
cykelbroprojekt är att ta fram och visa den praktiska hantering hur den stora 
mängden broöppningar på sommaren ska gå till, och hur broöppningsfunktionen 
ska bemannas för att kunna hantera alla möjliga situationer som uppstår. Detta 
samtidigt som nyttan för gående och cyklister som vill korsa älven bibehålls. 
Om en gång- och cykelbro kombineras med andra öppningsbara broar blir 
utmaningen mer komplex och fortsatt arbete mer omfattande. 
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Figur 30: Nya broars påverkan på sjöfarten på Göta älv i Göteborg (farled 955) – 
Underlag till trafikkontorets pågående arbeten med ytterligare förbindelser över 
Göta älv framtagen av Forsando på uppdrag av trafikkontoret 2020. 

2.6.1 Vändzoner och kajer 
Förutom den rörliga sjöfarten på Göta älv som passerar Göteborg så kan även 
sjöfarten som angör Göteborgs centrala delar påverkas av en ny gång- och 
cykelbro. 

 

Figur 31: Passage plan Gothenburg 2016, publicerad av Sjöfartsverket. Cirklarna 
i älven illustrerar möjliga vändzoner för större fartyg. 

Om en gång- och cykelbro placeras för nära någon av de i figur 30 redovisade 
vändzonerna kan möjligheten att vända större fartyg i det centrala älvsnittet 
påverkas. Placeringen av gång- och cykelbroar kan påverka angöringen till 
aktiva kajer och fördjupade studier behövs för att klargöra vilka konsekvenser 
det skulle ge för sjöfartsintressen. Generellt sett bör en placering i utkant av en 
aktiv kaj ge mindre påverkan på möjligheten att angöra en kaj, jämfört med en 
placering mitt i en för sjöfarten aktiv kaj. Även ledverkens placering och 
utformning kan påverka möjligheten att angöra en kaj eller möjligheten att 
utnyttja de utpekade vändzonerna. 
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2.7 Hur nyttor med gång- och cykelbroar 
varierar beroende av placering 

2.7.1 Nyttoanalys av sju broförbindelser över Göta älv 
2017 genomfördes en nyttoanalys av sju broförbindelser över Göta älv. Syftet 
med utredningen var att analysera och jämföra nyttan av tillkommande fasta 
förbindelser över Göta älv utifrån ett gång- och cykelperspektiv med avseende 
på restidsvinster, sammankopplad stad och hur åtgärden skulle kunna bidra till 
att nå stadens övergripande mål om hållbart resande. De sju länkarna som 
analyserades valdes ut utifrån de 15 broförbindelser som identifierades i en 
sammanställning gjord 2016. 

 

Figur 32: Nyttoanalys av nya gång- och cykelbroar över Göta älv, november 2017 
framtagen av Ramböll på uppdrag av trafikkontoret. 

Denna utredning gjordes på en övergripande nivå, för att fånga de stora dragen. 
I det fortsatta arbetet med en gång- och cykelbro kan nya nyttoanalyser behöva 
göras för att kunna bedöma effekter av skillnader i mer detaljerad utformning 
och/eller placering. 
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Figur 33: De sju brolägen som analyserades fördjupat 2017. Infällt nere till höger 
redovisas samtliga lägen från 2016. 

Utredningen använde ett flertal olika analyser för att visa för- och nackdelar 
med de sju utvalda brolägena över Göta älv. Analyserna genomfördes med hjälp 
av geografiska informationssystem (GIS), med trafikanalysverktyget Visum 
samt med kvalitativ analys och bedömning. 

 

 
Figur 34: Förändring i restid och flöden för cykelflöden 2014 om nya broar skulle 
tillföras systemet. Till vänster redovisas antalet sparade timmar i cykelsystemet 
per dag om respektive bro skulle byggas. Till höger redovisas antalet dagliga 
resenärer om respektive bro skulle byggas. 

I de flesta analyserna visades att Frihamnen, Packhusplatsen och Järnvågen har 
höga värden. Klippan hade i de flesta analyserna lägst värden. Förbindelserna 
vid Stigbergstorget, Järnvågen och Packhusplatsen har förhållandevis samma 
förutsättningar och genererar liknande resultat. De ligger mittemellan befintliga 
förbindelser och erbjuder därmed en god genhet och tidsbesparing jämfört med 
dagens situation. Högst potentiell restidsvinst både på kort och lång sikt fås 
även för dessa alternativ. Eftersom läget för dessa även är centralt i staden ger 
förbindelserna även hög genhet vid kopplingen mellan stadens målpunkter. Bäst 
potential för användning i choiceanalysen ger kopplingen vid Stigberget, högst 
potentiell restidsvinst ger Järntorget och störst användning för resor mellan 
stadsdelar ger läget vid Packhusplatsen. 
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Lokalisering intill befintliga broar (Älvsborgsbron, Göta älvbron och senare 
Hisingsbron) innebär en låg total nytta sett till användning och potential för 
användning, utan dessa tillkommande broar blir ett komplement till en, 
jämförelsevis, redan bra situation, vilket är fallet för Klippan och Frihamnen. 
Utifrån ett nyttoperspektiv för hela staden föreslog utredningen därför att man 
väljer att studera de tre ”mittenbroarna” Stigberget, Järnvågen och 
Packhusplatsen än mer i detalj. 

Utifrån strävan mot en sammanhållen stad är det dock intressant att fortsätta 
analysera en förbindelse i höjd med Klippan som binder samman stadsdelar 
istället för, som idag, att passera förbi dem. 

På grund av de redan existerande förbindelserna ger alternativen till Frihamnen 
ett litet tillskott till en sammanhängande stad. Utifrån Frihamnens perspektiv 
däremot kan tillkommande, genomgående kopplingar vara mycket viktiga för 
att motverka isolering på pirerna. 

2.7.2 Nyttan av mer än en gång- och cykelbro 
För att studera nyttan av flera broar har en översiktlig och grov analys 
genomförts med hjälp av Trafikkontorets Multimodala trafikmodell. 
Preliminära siffror redovisar att fler resenärer skulle välja att cykla över älven 
om det fanns en till älvförbindelse. Dessa tillkommande resenärer beror dels på 
att vissa cyklister väljer andra målpunkter då tillgängligheten över älven ökar, 
vissa cyklister tillkommer till förmån från andra trafikslag och vissa resor är 
helt nya på grund av att tillgängligheten totalt sett har ökat. En bro skulle alltså 
generera nya cykelresor, och inte enbart omfördela befintliga cykelresor mellan 
länkarna i staden. 

Vidare ger analyser att två broar genererar fler nya cykelresor över älvsnittet än 
vad en bro gör. Dock genereras inte dubbelt så många nya cykelresor över älven 
med två broar, jämfört med en. 

Sammankopplande och upplevelsemässiga nyttor påverkas också av hur många 
gång- och cykelbroar vi bygger, där den sammanfattande bedömningen är att 
för varje ny bro som byggs så minskar den trafikala nyttan per bro, så länge som 
omvärldsfaktorer såsom befolkningstäthet och närhet till arbetsplatser inte 
förändras. Dock ökar nyttor gällande sammankopplad stad. Hur 
upplevelsemässiga nyttor påverkas blir en delvis subjektiv fråga, där en del kan 
anse att broar tar över älvrummet, medan andra kan anse att fastlandet och 
Hisingen blir allt mer sammankopplade och att det är positivt. 

2.8 Kostnadsbedömningar 

2.8.1 Konstruktionskostnader 2018 
2018 tog SWECO Civil på uppdrag av trafikkontoret fram en 
kostnadsbedömning av olika brolägen. Syftet med uppdraget var att vid fem 
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olika lägen längs Göta älv i Göteborg utreda förslagsprofiler och ta fram 
kostnadsbedömningar för gång- och cykelbroar. 

 

Figur 35: Trafikkontorets rapport Gång- och cykelbroar över Göta älv – Utredning 
broalternativ, kostnadsbedömning februari 2018. 

Arbetet har genomförts genom att välja en sorts öppningsbar bro, en 
dubbelklaff. Klaffbron är huvudsakligen illustrerad med överliggande motvikt, 
”Holländsk klaffbro”) och till den ansluta fasta brodelar som angör respektive 
sida på älven. 

För att göra kostnadsjämförelsen mellan broarna har dessa utformats snarlika. 
Det som framförallt skiljer dem åt är längden på de delar av broarna som 
ansluter till klaffen. För de kortare broarna hamnar delar av ramperna upp till 
den öppningsbara delen på ”land”. Den fria brobredden sattes till åtta meter  och 
den segelfria höjden sattes till 7,5 m segelfri höjd över MW och att den segelfria 
bredden skulle hållas till 34 m. Belastningsmässigt förutsattes att broarna skulle 
kunna belastas av fordon för sopning och snöröjning, och därmed måste broarna 
kunna belastas med trafiklast av servicefordon. 
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Figur 36: Översikts över kostnadsbedömda brolägen i februari 2018. 

I kalkylarbetet ingick följande kostnadsposter: 

• Överbyggnad 
• Brostöd 
• Pålar 
• Rörlig bro 
• Ledverk 

• Ramp/bank 
• Detaljer 
• Administrativa kostnader som 

projektering och 25 % 
oförutsett i tidiga skeden 

Konstruktionskostnaderna för de olika brolägena varierade mellan 380 och 560 
miljoner kronor, där det dyraste alternativet var ett av två alternativ för läge 7 
och det billigaste alternativet var läge 11, som redovisas i figur 36 ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 37: Redovisning av kvarstående kostnadsposter att bedöma innan en 
fullständig investeringskostnad kan redovisas. Även framtida förändringar i val av 
teknik och material kan påverka konstruktionskostnaden som togs fram 2018. 

Kostnadsbedömningarna gjordes i tidigt skede och baserades på befintlig 
kunskap, med syfte att finna en rimlig storleksordning på kostnad för denna typ 
av anläggning, samt att kunna se eventuella skillnader mellan olika 
broalternativ. 

Fördjupade utredningar behövs avseende geoteknik och arkitektoniska eller 
gestaltningsmässiga grepp utöver standardkonstruktion. Vidare behöver även 
kostnader som eventuell markinlösen eller större förändringar av anslutande 
infrastruktur tagits med i beräkningarna. 

Kostnaderna som redovisas här ska därmed inte tolkas som totalkostnader för en 
gång- och cykelbro över Göta älv, utan vidare arbete krävs för att kunna 
säkerställa en sådan siffra. 

Investeringskostnad Fem brolägen 

Konstruktionskostnad (tidigt skede 
2018) 380-560 mkr 

Markinlösen ? mkr 

Avancerad gestaltning ? mkr 

Anslutande infrastruktur ? mkr 

Marksanering  ? mkr 

Genomförandestudie och detaljplan ? mkr 

Produktionsomkostnader ? mkr 

Totalt: 380-560 + X mkr 
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2.8.2 Kostnad för tidigare planerad gång- och cykelbro mellan 
Packhuskajen och Hugo Hammars kaj 
Kostnaden för tidigare planerad gång- och cykelbro beräknades kring 2006 till 
en investeringskostnad på 350 miljoner kronor. Den tekniska livslängden 
bedömdes som betydligt längre och efter kalkylperioden bedömdes bron ha ett 
restvärde som kan uppskattas till 20% av investeringen. 

2.8.2.1 Kostnad/Nytta 

I underlaget till beslut av gång- och cykelbron mellan Packhuskajen och Hugo 
Hammars kaj gjordes en ansats till kostnad/nytta-analys. Nyttoanalysen baseras 
utifrån nyttan för cykeltrafiken. Utöver effekten för just cykeltrafiken 
tillkommer nyttor för staden och dess utveckling samt uppoffringar för främst 
båttrafiken. Nyttoanalysen togs fram av FB Engineering på uppdrag av 
trafikkontoret i januari 2007. 

Då ingen allmänt vedertagen modell finns i Sverige för att bedöma nyttan av 
cykeltrafikåtgärder har denna analys delvis arbetats fram utifrån 
Naturvårdsverkets skrift Den samhällsekonomiska nyttan av cykeltrafikåtgärder 
(Rapport 5446 april 2005). 

 

Figur 38: Kostnad/Nytta – Analys av gång- och cykelbro, underlag för beslut om 
gång- och cykelbro över Göta älv januari 2007 (Trafikkontoret 2007). 

Nedan följer ett längre utdrag ur rapporten sammanfattning, utifrån att texten 
fångar flera av de frågeställningar som är giltiga även idag: 

Den främsta nyttan med en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen 
och Lundbykajen (Cityvarvet) är det psykologiska närmandet av de 
båda älvstränderna. Bron bidrar i allra högsta grad till att knyta Norra 
Älvstranden till city då avståndet mellan Gustaf Adolfs torg och 
Lindholmen inte är längre än avståndet mellan samma torg och 
Götaplatsen. Bron ger förutsättningar till en utveckling av stadslivet vid 
de båda älvstränderna som annars inte är möjlig. 

En fast koppling över älven utgör det enskilt största värdet av bron men 
är oerhört svårt att mäta och värdera utifrån den kostnad som bron 
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kommer att utgöra. De uppoffringar som måste ske vid en gång- och 
cykelbro i föreslaget läge står främst sjötrafiken för. 

Nyttotrafiken skall inte begränsas när det gäller framkomlighet, 
obehaget att passera en bro är dock ofrånkomlig vid en bro. Störst 
förändring i bekvämlighet vid angöring och avgång är det för 
fartygstrafiken inne i Frihamnen. För Vänerfartygen är gång- och 
cykelbron en i raden av broar som måste passeras på väg mot Vänern. 
Konsekvenser för varvet kan minimeras genom en ersättningskaj. 

Störst begränsning sker dock för fritidsbåtar och till viss del tur- och 
chartertrafiken. Tur- och chartertrafiken kan behöva förändra sina 
tidtabeller något för att optimera och minimera antalet öppningar av 
bron främst sommartid. För fritidsbåtarna är dock inte möjligheten till 
god oförändrad framkomlighet lika stor. Motorbåtar påverkas i princip 
inte alls då dessa kommer att kunna passera under en stängd bro då 
den seglingsfria höjden är 6,5 meter. Olägenheten drabbar i princip 
enbart segelbåtar vilka utgör ca 35-40% av den totala 
fritidsbåtstrafiken. Med en god skyltning både ute i älven och i Lilla 
Bommen samt tillgång till information om öppningar via mobilnätet kan 
dock olägenheten minskas. Tydlig och god information till 
fritidsbåtarna ger bättre förutsättningar för korrekt och säkert 
uppförande från fritidsbåtarna samt ökade möjligheter för 
fritidsbåtarna (segelbåtarna) att minimera väntetiden. 

Nyttoberäkningarna för bron är gjorda utifrån ett cykelperspektiv. Bron 
i sig bidrar sannolikt inte ensamt till att öka cykeltrafikens 
marknadsandel i Göteborg till det uppsatta målet om en fördubbling av 
andelen cyklister men tillsammans med satsningar på ett stomcykelnät 
finns goda möjligheter för att ökat cyklande. Tillsammans med god 
koppling till övriga cykelnätet, god orienterbarhet, tydligare vägvisning 
utmed cykelnätet samt satsningar på cykelparkering etc. ger bron i ett 
större sammanhang cykeln stora konkurrensfördelar i centrala 
Göteborg. 

75% av dagens cykeltrafik på Göta älvbron bedöms ha fördelar eller 
stora fördelar av en ny gång- och cykelbro i föreslaget läge och har 
därför beräknats byta från Göta älvbron. Detta ger en grund av 2700 
cyklister dagligen under cykelsäsongen. Därtill har beräkningar gjorts 
utifrån minskad reslängd, ökad bekvämlighet, minskad barriäreffekt mm 
för att bedöma att 4000-5000 cyklister dagligen i ett inledningsskede 
kommer att trafikera gång- och cykelbron. 

Bron medverkar till att möjliggöra korta resor över älven som idag inte 
är möjliga utan att nyttja kollektivtrafiken. Bron ger cykeln mycket 
stora konkurrensfördelar och ger i vissa reserelationer en betydligt 
snabbare resa än med bil. 

Kostnaden för bron har i denna kostnad/nytta-analys beräknats utifrån 
en investeringskostnad på 350 mkr. Bron är bedömd utifrån en 
kalkylperiod av 60 år. Den tekniska livslängden är betydligt längre och 
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efter kalkylperioden har bron ett restvärde som kan uppskattas till 20% 
av investeringen. 

Förutom den rena investeringen innebär gång- och cykelbron 
driftskostnader för regelbundna broöppningar genom 
energiförbrukning och ytterligare bemanning av en broförare. Bron 
kommer tillsammans med övriga öppningsbara broar över Göta älv i 
Göteborg att styras från ett manövertorn vid gång- och cykelbron. 
Sommartid kommer en ytterligare en broförare vara placerad på bron 
för att styra broöppningarna. Övriga broar såsom Göta älvbron och 
Marieholmsbron kommer sannolikt att fjärrstyras från gång- och 
cykelbron. 

Om andelen cyklande närmar sig 4000 per dag överstiger brons årliga 
nytta dess kostnader. För att den årliga nyttan skall vara mindre än 
kapitaltjänstkostnaden och det årliga drift och underhållet krävs att 
andelen cyklister i princip minskar i Göteborg eller att bron värderas 
lågt och att mycket få nya cyklister trafikerar bron. 

2.8.3 Kostnader för drift 
I detta skede har inga bedömningar av driftskostnader gjorts. Sådana 
bedömningar bör göras inför beslut om fortsatt arbete, när en hypotes om brons 
placering och utformning avseende teknisk lösning för klaff och liknande finns 
framme. 
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3 Bro eller färja 
Tidigt i arbetet med gång- och cykelbroar gjordes en kartläggning av var det 
fanns önskemål om förbindelser över Göta älv. I den kartläggningen framkom 
förslag på både brolägen och färjedragningar, och frågan om bro jämfört med 
färja har sedan dess följt utredningsarbetet, även om fokus varit på att utreda 
förutsättningarna för en gång- och cykelbro. Parallellt med detta 
utredningsarbete har trafikkontoret arbetat med Västtrafik för att utveckla den 
befintliga färjetrafiken. 

En av de viktigaste skillnaderna mellan en bro och utökad färjetrafik är att en 
bro är en infrastrukturlösning som ständigt finns på plats, till skillnad från 
färjetrafik som trafikerar två eller fler punkter med en viss frekvens under vissa 
tider. Infrastruktur har här den fördelen att kapaciteten är större samt att 
driftkostnaden är lägre, medan färjan har en lägre investeringskostnad men 
troligen högre driftskostnad. En bro är alltid på plats och fördelen med en färja 
är att resenären inte behöver anstränga sig för att ta sig fram och är skyddad från 
väder och vind. 

3.1 Linje 286 – Älvsnabbare 
Sedan 2011 har Göteborgs Stad finansierat en för resenärerna avgiftsfri färja 
över älven genom ett avtal med Västtrafik som ansvarar för ordinarie färjetrafik, 
i syfte att stärka kontakten mellan älvstränderna. Detta tillköp av trafik, där 
staden står för kostnaden och användandet är avgiftsfritt för resenärerna, gör att 
färjan är det närmsta vi har att betrakta som en flytande bro. Nedan redovisas 
utvecklingen av antalet passagerare och en jämförelse av antalet cykelresor görs 
mot befintliga broar inom analysområdet. På linje 285 Älvsnabben är det också 
tillåtet att ta med sig cykel, men där finns ingen statistik på i vilken grad detta 
nyttjas. Linje 285 är avgiftsbelagd på samma sätt som övrig kollektivtrafik i 
Västtrafiks regi i Göteborg. 

 

Figur 39: Antal resenärer på älvtrafiken åren 2013-2019.  
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 Totalt antal 
cykelresor per år 

Genomsnitt 
vardagar 

Göta älvbron 2018 852 000 2 924 

Marieholmsbron 2019 370 000 1 415 

Älvsborgsbron 2019 312 000 1 138 

Linje 286 2019 Ca 600 000 - 

Figur 40: Totalt antal cykelresor per år på befintliga broar jämfört med uppskattat 
antal cyklister på linje 286. Cykelräkningar gjorda våren 2019 gav att cirka en 
fjärdedel av alla resenärer hade med sig en cykel. 

2019 initierade Göteborgs Stad en ombordundersökning i syfte att samla 
kunskap om passagerarna och deras resor. Totalt intervjuades 618 passagerare, 
varav 188 cyklister och 430 fotgängare. 

 

Figur 41: Ombordundersökning Älvsnabben, framtagen av Origo Group på 
uppdrag av trafikkontoret 2019. 

Sammanfattningsvis framkom det att om det skulle kosta pengar att åka färjan 
skulle man totalt sett tappa var tredje resenär, samtidigt som hälften av de 
svarande uppgav att de hade en giltig kollektivtrafikbiljett. En analys visar att 
cyklisterna är känsligare för om färjan skulle kosta pengar, och drygt hälften 
uppger att de inte skulle åka då. Bland fotgängarna skulle man tappa ungefär 
var fjärde resenär.  

Om inte färjan fanns skulle resenärerna totalt sett främst ”tagit sig för egen 
maskin” genom att ha cyklat/gått över broarna istället. En analys brutet på 
cyklister/fotgängare visar att cyklisternas gör samma förstahandsval medan 
fotgängarna framför allt skulle valt ett annat kollektivt transportsätt. 
Svarsmönstret stämmer väl överens med att fotgängarna i större omfattning, 
jämfört med cyklisterna, uppger att de har en giltig kollektivtrafikbiljett. Nästan 
var femte fotgängare skulle valt bilen om inte Älvsnabbaren fanns. 

Resenärerna på Älvsnabbaren färdas i huvudsak enbart genom Älvsnabbaren 
(60 %), det vill säga de kom inte med eller bytte till annan kollektivtrafik. Det 
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huvudsakliga syftet med resan för resenärerna totalt sett är att åka till/från 
arbetet. 

 

Figur 42: Resultat från ombordundersökningen 2019. Majoriteten av alla 
resenärer kombinerade inte resan med annan kollektivtrafik. 

Utifrån ombordundersökningen påvisas att Älvsnabbare används mer som en 
flytande bro än som en kollektivtrafik, och att potentialen för antalet cyklister 
på en bro i samma läge bör vara större än 600 000 cykelresor per år. Det baserar 
på att en bro kan användas under dygnets alla timmar, förutom vid öppningar, 
jämfört med en färja som förhåller sig till sitt trafikeringsdygn. 

3.2 Anläggande av en gång- och cykelbro 
jämfört med utökad färjetrafik 
Nedan följer en kortfattad jämförelse av uppförandet av en bro med en utökning 
av färjetrafik. 

3.2.1 Restid 
I tidigare arbete med en gång- och cykelbro över Göta älv gjordes 2007 en 
jämförelse mellan en bro från Packhuskajen på fastlandssidan till Hugo 
Hammars kaj på Hisingssidan med en färja i samma relation. Rapporten var en 
bilaga till tidigare genomförd trafikutredning och kompletterade den gällande 
lokalisering, färjetrafik och cyklister. Vissa förutsättningar för broar och 
älvtrafiken har förändrats sedan 2007 men de resonemang som förs i rapporten 
avseende restid bedöms som relevanta även i dagsläget och redogörs för nedan. 

Ingångsvärdena i beräkningarna var följande: 

• Hastighet cykel på bro: 4 m/s 
• Hastighet fotgängare på bro 1,4 m/s 
• Hastighet färja ca 6 knop 3 m/s 
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• Längd över älven vid bron: 360 meter (samma avstånd används för 
samtliga studerade passager över älven) 

 

Figur 43: Tid för passage över älven. Utsnitt ur trafikkontorets rapport 
Trafikutredning bilaga 2 – komplettering gällande lokalisering, färjetrafik och 
cyklister, januari 2007. Tidigare planerad bro hade två öppningar – en för fartyg 
längs farleden och en för fartyg som skulle in eller ut från Frihamnen. 

En snittresa över älven tar betydligt längre tid vid passage med färja än med en 
bro oavsett om man cyklar eller går, främst beroende av på- och avstigning samt 
väntetid. Under vår, höst och vintertid är sannolikheten att råka ut för 
broöppning ännu mindre än i exemplet ovan. 

Väntetiden för färjan kan reduceras något för dagliga resenärer om färjan kör 
enligt tidtabell under förutsättning att dessa har startpunkten för sin resa inom 
rimligt avstånd som inte påverkas i större omfattning av andra yttre 
omständigheter såsom trafiksignaler etc. 

3.2.2 När åtgärden kan vara på plats 
En ny färjeförbindelse kan troligtvis införas snabbare än en bro, och har stor 
flexibilitet utifrån att den kan flyttas mellan olika punkter och trafikera nya 
linjer. En bro tar längre tid att uppföra och ligger kvar där vi väljer att bygga 
den – på gott och ont. 

 

Figur 44: Tidplan för aktiviteter efter att ett inriktningsbeslut om ny bro har tagits. 
Tidplanen bygger på arbetet med tidigare försök att anlägga en gång- och 
cykelbro över Göta älv där detaljplanen tog ca tre år och projektering och 
byggnation bedömdes ta två respektive tre år. 

För att sätta en ny färjelinje i drift krävs dels fartyg, dels bryggor där fartygen 
kan angöra. Hur lång tid detta skulle ta att få färdigt beror på om det går att 
omlokalisera en befintlig färja från en annan linje eller om en färja ska köpas in. 
Tidsaspekten påverkas också av om staden skulle köpa in färjetrafik från annat 
håll än som tillköp från Västtrafik. 

Förbereda 
inriktnings-

beslut

Detaljplan
3 år

Projektering
2 år

Byggnation
3 år



 

Gång- och cykelbroar över Göta älv 50 (60) 
Planeringsförutsättningar september 2020  
Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2020-09-02 

Tiden det tar från tanke till handling att uppföra nya flytbryggor beror i hög 
grad på förutsättningarna i det område där bryggan är tänkt att placeras. En del 
platser skulle kunna kräva en ändring av detaljplan och omfattande muddring, 
medan vid andra platser skulle projektet kunna gå direkt på projektering. 
Projektering och byggnation för ett färjeläge bedöms som mindre omfattande än 
för en gång- och cykelbro, även om exakta tider inte kan anges. 

3.2.3 Kostnader för färjetrafik 

3.2.3.1 Färjetrafik som tillköp 

Sedan 2011 köper Göteborgs stad in färjetrafik från Västtrafik för att trafikera 
linje 286, vad som ofta kallas ”tillköp”. Staden ersätter även Västtrafik för 
inkomstbortfall då färjelinjen är avgiftsfri för resenärerna. Kostnaderna för 
stadens tillköp och ersättning för avgiftsfrihet har tiofaldigats sedan starten 
2011 fram till 2019. Dels beror detta av ett ökat antal resenärer, dels på att 
staden och Västtrafik gemensamt har finansierat satsningar på nya och mer 
cykelanpassade fartyg. 

 

Figur 45: Kostnadsutveckling av stadens kostnader för tillköp och ersättning för 
avgiftsfrihet till Västtrafik åren 2011-2019. Kostnaderna omfattar även 
gemensamma investeringar i nya fordon vilket avspeglas som en kostnad i 
stadens driftsbudget. 

Gängse för färjelägen är att Västtrafik beställer färjelägen som trafikkontoret 
uppför. Trafikkontoret bekostar den initiala investeringen och Västtrafik 
finansierar den genom att till trafikkontoret betala årlig kapitaltjänstkostnad. 
Utgångspunkten är att Västtrafik tar hela kapitaltjänstkostnaden men varje ny 
investering är en separat förhandling. 

3.2.3.2 Färjetrafik i stadens regi 

Göteborgs stad bedriver för närvarande inte någon färjetrafik, varpå en 
övergripande konsekvens av att börja med detta skulle innebära att en ny 
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organisatorisk del behöver skapas någonstans inom Göteborgs stads 
förvaltningar eller bolag. Skulle trafikkontoret välja att handla upp färjetrafik 
från annan part borde organisationen kunna hållas relativt oförändrad. 

2017 bedömdes priset för en skyttel i samma utförande som Älveli och 
Älvfrida, som trafikerar linje 286 idag, vara ca 55 miljoner kronor. För 
möjlighet till eldrift bedömdes priset öka med 15 miljoner kronor, vilket ger att 
en el-driven skyttel 2017 kostade ca 70 miljoner kronor i inköp. 

Vid färjetrafik i egen regi skulle staden få stå för investeringar i färjelägen. 
Kostnaden beror bland annat på bryggans utformning och stabiliteten och andra 
geotekniska förutsättningar på kajerna vid vilken bryggan ska placeras. Även 
behov av eventuell muddring kan vara kostnadsdrivande och varierar från plats 
till plats. 

I detta arbete har ingen förfrågan gjorts hos trafikbolag som skulle kunna 
tillhandahålla färjetrafik, och därav finns ingen driftskostnads för detta att 
redovisa. Huruvida det är en kommunal angelägenhet att bedriva färjetrafik 
hanteras inte vidare i denna rapport. 

3.2.4 Jämförelse av måluppfyllelse 
Tidigare i rapporten redogjordes för att syftet med en gång- och cykelbro är att 
skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande gång- och cykelnät över Göta 
älv, som ur detta perspektiv är en stor barriär. Vidare är syftet att möjliggöra för 
ett mer hållbart resande i centrala Göteborg och på så sätt bidra till stadens mål 
om att Göteborg år 2050 har en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. 

Sju mål sattes upp för en gång- och cykelbro och nedan jämförs broar med 
färjor utifrån dessa mål. 

3.2.4.1 Bidra till ett mer hållbart resande i centrala Göteborg 

Både broar och färjor bedöms bidra till ett mer hållbart resande i centrala 
Göteborg, då både broar och färjor gör det enklare att gå och cykla, som 
konstaterats tidigare så är en av de viktigaste skillnaderna mellan en bro och 
utökad färjetrafik att en bro är en infrastrukturlösning som ständigt finns på 
plats, till skillnad från färjetrafik som trafikerar två eller fler punkter med en 
viss frekvens under vissa tider. Lösningen bör inte vara att ställa broar och 
färjor mot varandra utan se hur broar och färjetrafik kan samverka för ett mer 
hållbart resande i centrala Göteborg. 

3.2.4.2 Utgöra en gen och effektiv tvärlänk i det göteborgska gång- och 
cykelnätet 

Utökad färjetrafik svarar delvis mot behovet av nya tvärlänkar i staden då det 
inte medför samma trygghet och flexibilitet i trafikering som en fast förbindelse 
gör.  Färjetrafik har stora förtjänster som kollektivtrafik men som en länk i 
cykelbanenätet har färjetrafiken begränsningar vad avser kapacitet, 
tillgänglighet och tillförlitlighet. 
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I och med att kapaciteten är förhållandevis hög för en bro så bidrar detta också 
på ett starkare vis till att uppfylla Göteborgs stads trafikmål om en ökad andel 
gång- och cykeltrafikanter fram till år 2035. På de färjor som idag trafikerar 
älven finns plats för upp till 80 cyklar per resa. Detta är dock i mån av plats och 
fotgängare är prioriterade. Färjetrafiken har med dagens tidtabell en kapacitet 
för upp till 480 cyklar i timmen per linje i högtrafik med 7 minuter mellan 
avgångarna.  

3.2.4.3 Genom sin placering bidra till en mer sammanhållen stad och knyta 
samman stadsdelar 

Göta älv är på sätt och vis en barriär genom staden vilket en infrastrukturlösning 
hjälper till att minska effekterna av på ett annat vis än vad färjetrafik kan göra. 
En bro är en synligt sammankopplande länk som, jämfört med en färjelinje, 
skapar stabilitet och befäster en relation för lång tid framöver. För att fler 
färjelinjer eller ökad turtäthet på befintliga linjer ska kunna mäta sig med en bro 
så skulle turtätheten behöva vara mycket högre än idag och den skulle dessutom 
behöva vara avgiftsfri vilket skulle påverka driftkostnaderna.  

Flexibiliteten hos en färja, i och med att den kan börja trafikera nya relationer 
enklare än en bro, innebär att den kan knyta samman olika områden under olika 
perioder, om än inte på samma fysiskt och visuellt tydliga sätt som en bro. 

3.2.4.4 Genom sin placering och utformning bidra till en positiv/förbättrad 
upplevelse av älvrummet 

En bro kan vara snygg och bli ett landmärke som förstärker upplevelsen av 
älvrummet, likväl som att en dåligt utformad bro kan störa upplevelsen av 
älvrummet. Utökad färjetrafik bidrar till ett mer livfullt vattenområde, samtidigt 
som bryggor och annan tillhörande infrastruktur i mindre grad påverkar den 
visuella upplevelsen av älvrummet. Färjeresan kan vara en positiv upplevelse 
och en möjlighet att komma ut på vattnet. Beroende på brons placering och 
utformning kan även den erbjuda en trevlig upplevelse, men den upplevelsen är 
mer väderkänslig då det kan spöregna och blåsa kraftig sydvästanvind. Färjor 
erbjuder ett väderskyddat resande, där göteborgsvädret inte blir riktigt lika 
kännbart och gör det enklare att komma fram torr en regnig dag. 

Invid både brofästen och bryggor uppstår attraktiva platser med mycket folk i 
rörelse och där flera stråk korsas. Troligtvis så kan en cyklist ha en mer positiv 
uppfattning av en bro som ger en tillförlitlig färdväg, medan en fotgängare kan 
uppskatta att kunna komma fram bekvämt med en färja. 

3.2.4.5 Inte påtagligt skada sjöfartens intressen 

Utökad färjetrafik bedöms vara en mindre störning för sjöfartsintressen än en 
bro. en mycket stor utökning av färjetrafiken skulle i någon mån kunna vara i 
vägen för viss sjöfart men troligtvis skulle ett sådant scenario vara hanterbart. 
En gång- och cykelbro bedöms kunna anläggas utan att det påtagligt skadar 
sjöfartens intressen, men mer hänsyn behöver tas i både planerings- utförande- 
och driftskedena jämfört med att utöka färjetrafik. 
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3.2.4.6 Vara kostnadseffektiv i både investerings- och driftskedet 

Tidigare i rapporten har konstruktionskostnader för gång- och cykelbroar i olika 
lägen redovisats. Dessa bygger dock på en enkel standardlösning där mål om 
upplevelse av älvrummet och minimerad påverkan på klimatet i byggskedet kan 
komma att påverka materialval, teknik och gestaltning. Därmed finns ännu 
ingen trolig investeringskostnad för en gång- och cykelbro framtagen, som går 
att jämföra med kostnaden för färjetrafik. I kapitel 3.2.3 Kostnader för 
färjetrafik redogörs för de kostnader staden har för pågående tillköp av linje 
286, samt en kostnadsbedömning för investering om staden skulle välja att själv 
driva färjetrafik. 

Kostnader behöver ställas i relation till nyttan en åtgärd ger för att kunna 
bedöma en åtgärds kostnadseffektivitet. Då varken direkt kostnad eller direkt 
nytta finns framtagen för två jämförbara alternativ av bro och färja görs ingen 
bedömning av hur kostnadseffektiv en färja är jämfört med en bro i denna 
rapport. 

En övergripande summering antas vara att en bro troligtvis skulle innebära en 
stor investeringskostnad med en lägre årlig driftskostnad, medan färjetrafik i 
egen regi skulle innebära en mindre investeringskostnad (för färja och bryggor) 
men med en högre årlig driftskostnad. 

3.2.4.7 Under byggnation och driftskede minimera sin påverkan på klimatet 

Färjan har fördel då den kräver mindre fysiska åtgärder, och drivs den av el kan 
miljöbelastningen i driftskedet minimeras. Ingen livscykelanalys har tagits fram 
för en gång- och cykelbro, men en bro ska eftersträva att minimera sin 
klimatpåverkan med kloka val kring material och anläggningsmetod. Ur 
klimatsynpunkt är det dock troligen den åtgärd som får flest personer att gå eller 
cykla som över tid ger mest positiv effekt på klimatpåverkan. 
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4 Slutsatser och 
rekommendationer 

4.1 Trafikkontoret bör fortsätta arbetet med 
gång- och cykelbroar över Göta älv 
Behovet av fler gång- och cykelförbindelser över Göta älv är stort och en 
bärande del i att uppfylla stadens mål om resande och klimat. Det behövs fler 
förbindelser över älven för gående och cyklister. Broar har stora fördelar och 
trafikkontoret bör fortsätta arbeta med gång- och cykelbroar, likväl som att 
tillsammans med Västtrafik fortsätta arbeta med frågor kring färjetrafikens 
utveckling. Trafikkontoret har under genomförda studier inte kunnat konstatera 
att kostnaderna för en gång- och cykelbro är orimliga i relation till nyttorna, 
vilket innebär att arbetet bör fortsätta. 

Nyttorna med en gång- och cykelbro har tidigare i rapporten definierats som 
trafikala, sammankopplande och upplevelsemässiga. 

Nästa steg för arbetet med gång- och cykelbroar över Göta älv anser 
trafikkontoret är att förbereda ett underlag för inriktningsbeslut till 
kommunfullmäktige, med inriktning för det fortsatta planeringsarbetet avseende 
innehåll, tid och ekonomi. Trafikkontoret avser att ta fram ett sådant underlag i 
samverkan med berörda förvaltningar och bolag och lägga fram till 
trafiknämnden för fortsatt hantering. 

Nedan listas syfte, mål och ett antal faktorer avseende brons trafikala funktion 
och placering som bör vara vägledande i fortsatt arbete. 

4.1.1 Mål och syfte  
Syftet med en gång- och cykelbro är att skapa ett mer finmaskigt och 
sammanhängande gång- och cykelnät över Göta älv, som ur detta perspektiv är 
en stor barriär. Vidare är syftet att möjliggöra för ett mer hållbart resande i 
centrala Göteborg och på så sätt bidra till stadens mål om att Göteborg år 2050 
har en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. 

En gång- och cykelbro bör: 

1. Bidra till ett mer hållbart resande i centrala Göteborg 
2. Utgöra en gen och effektiv tvärlänk i det göteborgska gång- och 

cykelnätet 
3. Genom sin placering bidra till en mer sammanhållen stad och knyta 

samman stadsdelar 
4. Genom sin placering och utformning bidra till en positiv/förbättrad 

upplevelse av älvrummet 
5. Inte påtagligt skada sjöfartens intressen 
6. Vara kostnadseffektiv i både investerings- och driftskedet 
7. Under byggnation och driftskede minimera sin påverkan på klimatet 
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4.1.2 Önskvärda fysiska/tekniska egenskaper för en gång- och 
cykelbro 
I arbetet har ett antal önskvärda fysiska och tekniska egenskaper för en gång- 
och cykelbro framkommit, listade nedan. Dessa ska inte ses som exakta värden, 
utan som utgångspunkter vid fortsatt arbete. 

• Segelfri höjd kring 6-7 m som ger bekväm lutning på bron för gående 
och cyklister, samtidigt som majoriteten av alla fritidsbåtar och stor del 
av arbetsfartyg kan passera bron utan att behöva öppning. 

• Bredd på bron om minst 4 m för gående och 4 m för cyklister som ger 
god komfort under resan och plats för olika sorters fordon som idag 
trafikerar cykelbanor. Gående och cyklister bör vara tydligt skilda från 
varandra för att undvika olyckor. 

• En effektiv klafflösning som ger snabba öppningar och hög 
driftssäkerhet. Bron bör i öppet läge ha en fri högsta höjd. 

Utöver dessa punkter ska målen och syftet med en gång- och cykelbro som 
återfinns i kapitel 4.1.1 vara vägledande i fortsatt arbete. 

4.1.3 Placering av en gång- och cykelbro 
I utredningsarbetet har ett antal effekter beroende av en gång- och cykelbros 
placering analyserats. Nedan listas ett fåtal punkter som bör vara vägledande 
vid fortsatt arbete och vid val av placering av en gång- och cykelbro. 

• För att uppnå eftersträvade nyttor, mål och syfte behöver en gång- och 
cykelbro placeras så att den drar nytta av och stärker befintligt gång- 
och cykelvägnät. 

• Brofästena blir livfulla punkter i staden som bidrar till att aktivera 
platser, och detta behöver hanteras och ges vikt vid val av broläge. 

• En gång- och cykelbro bör placeras så att påverkan på sjöfarten 
minimeras. 

Utöver dessa punkter ska målen och syftet med en gång- och cykelbro som 
återfinns i kapitel 4.1.1 vara vägledande i fortsatt arbete. 

4.2 Viktiga frågor att hantera vidare 
I arbetet med gång- och cykelbroar inom hela utredningsområdet har ett antal 
frågor uppkommit som inte har kunnat hanteras på den övergripande skala som 
utredningens genomförts på. Därför listas nedan ett antal viktiga frågor att 
hantera mer fördjupat i senare planeringsskeden när analysområdet kan minskas 
och graden av konkretion kan vara högre. 

4.2.1 ”Resenärsupplevelsen” 
Utformning, lokalisering och förvaltning av gång- och cykelbro är av betydelse 
för möjligheten att skapa trygga miljöer som människor vill använda, och 
betydande delar i gående och cyklisters upplevelse av färden på bron. För att 
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bron ska kännas trygg under hela dygnet, även kvällstid, är belysning en 
avgörande faktor. Valet av belysningsarmaturer måste göras med hänsyn till 
brons gestaltning och till krav som sjöfarten kan ställa med hänsyn till 
bländningsrisker etc. En övergripande utformningsfråga är möjligheten att lätt 
orientera sig. Vägnätets utformning och överblickbarhet är då betydelsefull 
liksom en bra skyltning. 

Vad gäller lokalisering bör bron ligga i ett läge som kopplar an till befintligt 
vägnät med goda kopplingar till närliggande stadsdelar. Bron bör vara uppdelad 
i respektive grupp med gångtrafik på ena sidan av bron och cykeltrafik på den 
andra. Vilket trafikslag som ska vara på vilken sida bör avgöras av hur bron 
ansluter till befintligt gång- och cykelnät och vilka målpunkter som finns i 
direkt anslutning till angöringspunkterna. 

Det är viktigt att gång- och cykeltrafikanterna känner sig trygga när de trafikerar 
bron. Både avseende riskerna för att bron kan påseglas, trafiksäkerhet samt 
risker avseende hot och våld. 

4.2.1.1 Trygghet 

Det är viktigt att upplevelsen av att röra sig på bron kännetecknas av trygghet. 
Stråk där många människor rör sig brukar höra till de områden vi upplever som 
mest trygga. Bron kommer att öka möjligheten till rörelser mellan områden, 
detta i kombination med en utveckling av såväl södra som norra älvstränderna i 
anslutning till bron, bör leda till ett ökat flöde av människor. Dock innebär en 
passage över älven flera hundra meter utan korsningar eller möjlighet att välja 
en alternativ väg, med vatten på båda sidor. Trygghetsfrågan är mycket viktig 
att hantera fördjupat i fortsatt arbete, då få personer kommer använda en bro om 
de inte känner sig trygga. 

4.2.1.2 Väder och vind 

Tillgången på väderskydd är viktigt för att bron ska upplevas som bekväm. 
Särskilt viktigt blir detta vid bomanläggningarna där gång- och cykeltrafikanter 
kan bli stående i väntan på broöppning. Då gång- och cykelbron och därmed de 
gående och cyklisterna är utsatt för vindlaster från olika håll bör man eftersträva 
att vindlasten på cyklisterna är så konstant som möjligt utefter passagen. Detta 
för att minska riskerna att man vinglar till vid en förändring av vindlast och 
riskerar att kollidera med räcke eller andra trafikanter. 

4.2.2 Trafiksäkerhet 
Eftersom flödet av cyklister på bron kommer att vara ett av Göteborgs största 
bör den dubbelriktade cykelbanan vara väl tilltagen. Gångtrafiken bör separeras 
väl från cykeltrafiken. Då skadeföljden av en cykelolycka ofta blir betydligt 
värre än om fasta hinder finns i cykelbanans direkta närhet, är det av stor vikt 
att inte inkräkta på cykeltrafikens utrymme med ev. räcken, 
belysningsarmaturer etc. För den enskilde cyklisten bör det finnas en viss 
"vingelmån" för att inte bron ska bidra till en olycka eller förvärra den. Med 
tanke på att det kommer nya färdmedel, så som elsparkcyklar och elcyklar med 
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mera, bör det utredas vidare om det kan vara lämpligt med mer väl tilltagen 
bredd.  

Den största olycksrisken utgörs av påsegling av brons rörliga delar. Dessa 
brodelar ska därför skyddas av ledverk som förhindrar skador vid påsegling. För 
att undvika att personer befinner sig nära brons rörliga delar vid broöppning bör 
bron förses med ljud- och ljussignaler om varnar för broöppning. Vidare arbete 
behövs för att bedöma hur skydd av olika brodelar ska viktas mot ekonomisk 
nytta och vilket risktagande som accepteras.  

Materialet på bron bör vara av sådan art att inte risken för halka blir större än på 
annan plats. Vissa material bör därför undvikas både för cykel- och 
gångtrafiken. Beläggningen är viktig ur både trafiksäkerhetssynpunkt, drift och 
underhåll samt trygghet.  

4.2.3 Gestaltning 
I älvrummet blir varje tillägg väldigt synligt vilket innebär att det är viktigt att 
säkerställa en god arkitektonisk lösning och gestaltning. Troligtvis bör någon 
typ av tävlingsförfarande användas för att säkerställa detta. Broar används som 
bland annat identitetsmarkörer, och för att framhäva gående och cyklisters 
resor. I fortsatt arbete bör en omvärldsbevakning genomföras, likväl som att 
beslut behöver fattas om en bro ska eftersträva att vara ett uppmärksammat 
landmärke eller en mer nedtonad lösning som underkastar sig älvrummet. 

4.3 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Som beskrivet tidigare i kapitlet ser trafikkontoret stort värde av att fortsätta 
arbetet med gång- och cykelbroar över Göta älv. Nedan följer tre punkter som är 
rekommendationer för fortsatt arbete som inte har med utformning eller 
placering att göra, utan hanterar omvärldsfaktorer. 

4.3.1 Ta en bro i taget 
Önskan om flera kopplingar över älven är stark, och många broar ritas ut i olika 
planarbeten. Trafikkontorets bedömning är dock att det är mest gynnsamt att 
arbeta med konkret planering (genomförandestudie och detaljplaneläggning) för 
en gång- och cykelbro i taget. Detta med hänsyn tagen till kontorets möjlighet 
att bedriva nödvändiga utredningar och planeringsaktiviteter, samt senare 
skeden med genomförandestudie och byggnation. Då projektet behöver gå 
igenom en komplicerad tillståndsprocess finns det alltid i en risk för avslag och 
att projektet läggs ned och förgäveskostnader uppstår. 

Trafikkontoret har inte kunnat fastlägga att nyttan med flera broar är i relation 
till kostnaden, jämfört med nytta/kostnad för en bro. Det finns fortfarande stora 
områden längs älven som ännu inte är bebyggda, men som bör knytas samman 
tätare i takt med att dessa områden utvecklas. Vidare ser kontoret risk för ökade 
svårigheter att få till gång- och cykelbroar sett utifrån sjöfartens intressen om vi 
går fram med mer än en bro i taget. Dels riskerar det att skapa oro i processen 
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och framtida tillståndsprövning, dels ger fler broar troligen större kumulativa 
effekter för sjöfarten som är svåra att överblicka. 

4.3.2 Använd färjor som komplement/i symbios med broar 
Att ställa gång- och cykelbroar som en motpol till färjetrafik leder inte till mer 
hållbart resande i centrala Göteborg, och bidrar inte heller till en mer 
sammankopplad stad. Troligen kommer både broar och färjor behövas i 
Göteborg för att uppnå våra mål, och färjetrafik bör användas som komplement 
till och i symbios med broar. I kapitel 3 diskuteras likheter och skillnader 
mellan broar och utökad färjetrafik, och respektive åtgärd bör användas där den 
gör mest nytta. Färjor möjliggör en etablering av en länk med färja innan en bro 
kan eller sett till kapacitet eller andra faktorer behöver uppföras. 

Inom pågående arbete med Fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg 
avses relationer över älven pekas ut som är viktiga för gående och cyklister. 
Dessa kan utgöras av antingen broar eller färjor, där en utveckling kan vara att 
först förbinda punkter med färja för att sedan när tiden är mogen planera för 
broförbindelser istället. Tillsammans med Västtrafik deltar Staden i en 
älvutredning för att undersöka just hur broar och färjor tillsammans kan bidra 
till ett mer hållbart resande. Annan planering kommer då att behöva förhålla sig 
till utpekade relationer genom att inte bygga för eller på andra sätt förhindra att 
dessa kommer till stånd vid en senare tidpunkt. 

4.3.3 Tidig och kontinuerlig dialog med sjöfartsintressena 
Den näring som riskerar att påverkas mest negativt av nya gång- och cykelbroar 
bedöms vara sjöfartsnäringen och sjöfartsintressen. Sjöfartssäkerhet och 
sjöfartens tillgänglighet bedöms vara två av de mest angelägna intressena att 
tillgodose vid planeringen av en gång- och cykelbro över älven, sett till 
kommande tillståndsprövning. Trafikkontoret bedömer att det är möjligt att 
uppföra en gång- och cykelbro utan att påtagligt skada dessa intressen, men 
detta kräver en tidig och kontinuerlig dialog med sjöfartens aktörer. Segelfri 
bredd och höjd, tillsammans med ledverk, angöringsplatser och hantering av 
öppningar är kritiska faktorer som måste hanteras i samverkan med 
sjöfartsintressena, likväl som hur byggskedet genomförs och hur planeringen av 
gång- och cykelbroar förhåller sig till stadens övriga projekt som kan komma att 
påverka sjöfartsintressen. Beroende på placering av en bro inom 
utredningsområdet så påverkas sjöfarten i olika grad, och lösningar för att 
tillgodose sjöfartens behov kan behöva genomföras på andra platser än i direkt 
anslutning till en ny gång- och cykelbro. 
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SAMMANFATTNING 

Relement Miljö Väst AB har på uppdrag av Trafikkontoret utrett kostnader för att åtgärda 
förorenad mark och förorenade bottensediment vid anläggande av en gång- och cykelbro 
över Göta älv i Göteborgs centrala del. I det fall bron anläggs från Masthuggskajen eller 
Skeppsbron till Lindholmens västra del korsar bron ett f d varvsområde där det finns stora 
mängder kraftigt förorenade sediment. Ett utfall av en miljöprövning är att endast 
begränsande skyddsåtgärder krävs i form av lokal muddring vid bropelare. Ett annat 
möjligt utfall är att tillstånd erhålls för att anlägga bron på flytpontoner över 
varvsområdet. Kostnaderna för ett utfall med måttliga krav på skyddsåtgärder beräknas 
till 30 – 50 miljoner kr. Ett mer långtgående utfall är att mark och miljödomstolen kräver 
omfattande sanering av förorenade sediment inom hela varvsområdet för att kunna tillåta 
projektet. Kostnaderna för staden kan då hamna på grovt räknat 250 – 500 miljoner 
beroende på om de förorenade sedimenten täcks eller om de måste muddras upp. Staden 
kan naturligtvis välja att inte utföra projektet om sådana krav ställs.  

Om bron anläggs något längre norrut kommer inte de mest förorenade sedimenten inom 
det f d varvsområdet att beröras. Kostnaden för att hantera de lätt - måttligt 
kontaminerade sedimenten och markföroreningar vid landfästena i detta område 
uppskattas till 5 – 10 miljoner kr.  

I tabellen finns en sammanställning över uppskattade merkostnader vid anläggning av GC-
bro över Göta älv  

Lokaliseringsalternativ Bedömt lägsta utfall Bedömt högsta utfall 

1 (över f d varvsområde) 30 - 50 mkr 250 - 500 mkr 

2 (norr om f d dockgravar) Ca 5 mkr Ca 10 mkr 
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1 Bakgrund och syfte 
Trafikkontoret utreder frågan om Gång och cykelbroar från Göteborgs centrala delar till 
Lindholmen på Hisingen. Det finns betydande föroreningar i marken vid Lindholmen och 
sedimenten i Göta älv är kontaminerade, inte minst i anslutning till Götaverkens tidigare 
varvsområde. Mot bakgrund av detta har Trafikkontoret gett Relement Miljö Väst AB i 
uppdrag att utreda kostnader för mark- och sedimentsanering för några tänkbara 
lokaliseringsalternativ. I figur 1 visas utredningsområdet för en gång- och cykelbro. 

Figur 1 Utredningsområde för Gång och cykelbro över Göta älv. 

Uppdraget har genomförts av civilingenjör Anders Bank. Fredric Engelke har 
kvalitetsgranskat innehållet.  

2 Områdesbeskrivning 
Det aktuella området omfattar dels delar av Södra älvstranden med tämligen moderna 
kajområden som Packhuskajen (Casinot), Stenpiren, Skeppsbrokajen samt en del av 
Masthuggskajen, dels Lindholmen med i huvudsak äldre kajer på Hisingen. Markområdena 
på Södra älvstranden bedöms i sammanhanget vara mindre allvarligt förorenade och 
troligen har lokaliseringen inom utredningsområdet liten betydelse för merkostnader 
avseende markföroreningar.  

Lindholmen består till stor del av Götaverkens gamla varvsområde som idag ligger öde. 
Kajerna är nästan genomgående i dåligt skick. Områdets västra del exploaterades för ett 
tiotal år sedan medan Geely för närvarande utvecklar den nordöstra delen med kontor, 
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hotell m m. Inom det f d varvsområdet pågår dock ingen exploatering och det saknas 
konkreta planer för hur området ska utvecklas. Detta beror delvis på att området är 
kraftigt förorenat och kajerna är nästan genomgående i dåligt skick 

3 Föroreningssituationen 

3.1 Lindholmens markområde 

Hela Lindholmen kan betraktas som ett förorenat område. Området var fram till mitten 
av 1800-talet en del av älvens naturliga mynningsområde och låg till stora delar under 
vatten, se figur 2.  

Figur 2 Karta över undersökningsområdet från 1855. 

Omfattande utfyllnader och tunga industriella verksamheter har bedrivits där under 1800-
talet och 1900-talet. De senaste 30 åren har en omvandling skett av de norra 
(huvudsakligen utanför utredningsområdet) och västra delarna då stora mängder 
förorenade fyllnadsmassor ersätts av rena massor och nya byggnader. I det södra området 
på Lindholmen (f d Götaverken) har dock inga åtgärder vidtagits.  

Under 1970-talet fylldes stapelbäddarna igen och området övergick till att bli ett renodlat 
underhållsvarv. Varvsverksamheten avslutades 2014 och området har sedan dess legat 
öde. I figur 3 nedan visas flygbilder som illustrerar områdets historia.  
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Figur 3 Flygbilder visande områdets historia. 

Det har genomförts flera miljötekniska undersökningar inom Lindholmen. Området 
präglades fram till 1970-talet av skepps- och fartygstillverkning med stapelbäddar. 
Provtagningar inom området visar nästan genomgående att marken mer eller mindre 
kontaminerad. Den typiska lagerföljden är: 

• Asfalterade ytskikt som ofta innehåller stenkolstjära.

• Därunder finns i regel ett mindre kontaminerat bärlager om 20-50 cm.

• Under de modernare ytskikten följer 2 – 4 m missfärgade fyllnadsmassor med
betydande inslag av olika typer av fasta avfall såsom slagg, rivningsrester, skrot m
m.

• Längst ned mot naturlig gyttja eller lera finns ofta någon eller några meter äldre
muddermassor som endast är lätt kontaminerade.

Man kan således räkna med att de övre 3-4 m inom utredningsområdets mark på 
Lindholmen utgörs av förorenade massor. Föroreningshalterna i de missfärgade 
fyllnadsmassorna överstiger i regel MKM och ofta även gränsen för farligt avfall. Ytskikten 
och muddermassorna är mindre kontaminerade. Asfalten är ofta s k tjärasfalt som när den 
måste brytas hanteras som farligt avfall.  

I figur 4 finns foto som visar en typisk lagerföljd inom Lindholmen. 

1956 1984 2018 
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Figur 4 Typisk lagerföljd inom Lindholmen. 

3.2 Vattenområdet 
Det aktuella vattenområdet är Göta älvs första sedimentationsområde nedströms Vänern 
vilket innebär att det kontinuerligt sker en stor avsättning av partiklar som transporteras 
med älven. Idag är vattendjupet i farleden 6-8 m men naturligt vattendjup är mindre än 3 
m. Älvmynningen var för några hundra år sedan ett grunt vassområde med en grund fåra
i mitten. Tidigare uppskattningar anger att 5-10 cm nya sediment årligen ackumulerar i
det aktuella vattenområdet. Detta innebär att Göteborgs hamn regelbundet muddrar
farleden i området. I fårans kanter muddras dock inte, vilket bl a innebär att vattendjupet
är betydligt lägre längs kajer som inte används längre. Vid kajer som används spolas lösa
sediment regelbundet bort via propellererosion.

I vattenområdet mellan Lindholmen och Masthuggskajen genomförde Relement Miljö 
Väst AB en miljöteknisk undersökning av sediment 2014. Vidare genomför Göteborgs 
hamn regelbundet provtagningar av sediment i farleden inför muddring. Relement har 
tagit del av provtagningarna från 2016. Undersökningarna visar följande: 

• Inom det f d varvsområdet finns mäktiga lager med kraftigt förorenade sediment
på naturlig lera. Sedimentens mäktighet varierade 2014 mellan 2 och 5 m (idag
troligen varierar mäktigheten troligen mellan 2,5 och 6 m beroende på nybildning
av sediment). Mäktigheten är som störst i varvsområdet dockgravar där det
ursprungliga vattendjupet var 20 m men som nu är ca 15 m. Volymen kraftigt
förorenade sediment uppskattades till ca 500 000 m3 2014 men den volymen

Asfalt/tjärasfalt 
Bärlager

Förorenade fyllnadsmassor

Muddermassor eller lera
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bedöms idag (2020) ha ökat till ca 550 000 m3. De ytliga nybildade sedimenten är 
betydligt renare än de djupare äldre sedimenten. 

• Sedimenten inom det f d varvsområdet är främst kontaminerade av tennorganiska
föreningar (TBT m m) men även av koppar, zink, kvicksilver och PCB.
Föroreningarna härrör i huvudsak från båtbottenfärger. Muddermassor från
varvsområdet klassas i huvudsak som icke farligt avfall eftersom gränsen för farligt
avfall för TBT är mycket hög (50 000 µg/kg TS).

• Sedimenten inom det övriga vattenområdet är avsevärt mindre kontaminerade
och där skiljer sig inte föroreningsnivåerna nämnvärt från övriga delar av
Göteborgs hamn. Vid den senaste provtagningen 2016 var faktiskt TBT-halterna i
ytliga sediment lägre i detta område än längre nedströms i hamnen. Detta beror
på att det aktuella området snabbt täcks av renare partiklar som kommer med
Göta älv. Mäktigheten av de lätt - måttligt förorenade sedimenten utanför själva
varvsområdet varierar mellan 1 – 2 m längs kajkanterna och 0,5 - 1 m i farleden.
Farleden muddras ungefär var 5:e år och direkt efter muddring är sannolikt
mäktigheten väsentligt lägre i farleden. Trots att föroreningshalterna i sedimenten
är betydligt lägre än inom varvsområdet kommer muddermassor är det inte
möjligt att dumpa dem till havs eller använda dem som utfyllnad. TBT-halterna
utanför varvsområdet är ungefär en tiopotens lägre än de djupare sedimenten
inom varvsområdet. De är dock högre än de krav som gäller för muddermassor
som Göteborgs hamn får dumpa vid Vinga.

Foton som visar lagerföljden på botten kan ses i figur 5. 

I figur 6 visas lokaliseringen av det f d varvsområdet med kraftigt förorenade sediment 
och i figur 7 finns en djupkarta där man tydligt ser dockgravarna. 

Figur 5 Sedimentpropp från undersökningsområdet. 

Ren lera Förorenade sediment 
TBT, Cu, Hg, Zn, PCB….. 
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Figur 6 Illustration av föroreningssituationen i vattenområdet med angivna 
mäktigheter av förorenade sediment. 

Figur 7 Vattendjup inom vattenområdet. Notera konturerna av dockgravarna. 
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4 Lokaliseringsalternativ 
Enligt Trafikkontoret ska kostnader och konsekvenser på grund av mark och 
sedimentsanering för en ny gång och cykelbro utredas för två principiella lägen. Det första 
alternativet innebär att man korsar älven över det f d varvsområdet med de kraftigt 
förorenade sedimenten. Det andra alternativet är att man korsar älven norr om de kraftigt 
förorenade sedimenten, se figur 8. Exakta lägen för landfästena har liten betydelse för 
merkostnader avseende mark- och sedimentsanering inom respektive 
lokaliseringsalternativ.  

Figur 8 Lokaliseringsalternativ för gång- och cykelbro över Göta älv. 

5 Kostnader för mark- och sedimentsanering 

5.1 Brotyp 
Enligt Trafikkontorets utredning Gång- och cykelbroar över Göta älv – Utredning 
broalternativ. Kostnadsbedömning februari 2018 så bedöms brobredden vara ca 8 m och 
normalt kommer man behöva påla över hela älvens bredd. Pålarna förefaller samlas i 
pålplintar som grundläggs på leran. I utredningen finns ett alternativ där man anlägger 
bron på flytpontoner över det f d varvsområdet för att inte ”röra” de kraftigt förorenade 
sedimenten.  

I figur 9 visas principen för brotyperna. 
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Figur 9 Illustration över tänkbara brotyper, den nedre brotypen omfattar 
flytpontoner över det f d varvsområdet. Lerans överyta är markerad. 

5.2 Saneringsåtgärder i vattenområdet 
Vid arbete i vatten måste man söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Inom ramen 
för tillståndsansökan prövas bl a vilka åtgärder som krävs för att minimera miljöpåverkan 
i form av grumling och spridning av sedimentföroreningar under byggtiden. För alternativ 
1 kan prövningen bli mer omfattande eftersom man då ska bedriva arbete i vatten inom 
ett kraftigt förorenat område (f d varvsområdet). Det går inte heller att utesluta att det 
för alternativ 1 ställs krav på omfattande sanering av de kraftigt förorenade sedimenten 
inom varvsområdet för det fall att den färdiga bron bedöms försvåra framtida 
saneringsåtgärder.  

För alternativ 1 bedöms kostnadsspannet för skyddsåtgärder och försiktighetsmått vara 
stort beroende på utfallet av miljöprövningen: 

• Ett utfall där försiktighetsmåtten begränsas till att muddring av förorenade
sediment endast behöver ske för pålning och installation av pålplintar. För att inte
försvåra framtida sanering av kringliggande sediment och hindra
återkontaminering muddras mer än vad som krävs tekniskt och efter muddring
sker en återfyllning med rena massor. Sammanlagt uppskattas 10 000 m3 – 30 000
m3 förorenade sediment grävmuddras beroende på var bron anläggs.
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Kostnaderna för sedimentsanering uppskattas till ca 20 – 50 miljoner kr varav 
större delen rör kostnader för att omhänderta förorenade muddermassor och 
återfylla inom det f d varvsområdet.  

• Vid ett utfall där längre gående krav på försiktighetsmått krävs måste staden vidta
saneringsåtgärder av hela det f d varvsområdet. Staden kan välja att inte anlägga
bron om det ställs så långtgående krav. Kostnaden för att muddra upp alla
förorenade sediment bedöms ligga på storleksordningen en halv miljard kronor.
Ett alternativ som innebär att de förorenade sedimenten delvis muddras och
används för att fylla igen och täcka den stora dockgraven skulle kosta ungefär
hälften (250 miljoner kr).

Enligt Trafikkontorets utredning från 2018 skulle det kosta ca 50 miljoner extra att anlägga 
bron på flytpontoner över det f d varvsområdet. Detta är också ett tänkbart alternativ till 
muddringen som man ev skulle kunna få tillstånd till eftersom den sannolikt inte nämnvärt 
försvårar efterföljande åtgärder av de kraftigt förorenade sedimenten.  

För alternativ 2 bedöms muddring av lätt – måttligt förorenade sediment behövas inför 
pålning och installation av pålplintar. Sammanlagt grävmuddras 2 000 – 3 000 m3 
sediment beroende var man angör Lindholmen. Muddermassorna omhändertas som icke 
farligt avfall. Kostnaden uppskattas till ca 3 – 5 miljoner kr.  

I figur 10 visas foton från en nyligen genomförd muddring vid Marieholm där en 30 m 
bred djupränna muddrats i älven. Där användes en sk miljöskopa för att muddra de övre 
lätt – måttligt kontaminerade sedimenten. Sedimenten lades i en pråm som 
transporterade muddermassorna direkt till en avfallsmottagare. 

Figur 10 Foton från muddringen för Marieholmstunneln (Trafikverket 2017). 

5.3 Saneringsåtgärder inom landområdet 
Vid brons landfästen kommer sannolikt omfattande grundläggningsarbete att krävas och 
då måste förorenade schaktmassor tas omhand. Det kan handla om några tusen ton 
förorenad jord vilket innebär merkostnader på några miljoner kr oavsett lokalisering. 

Anläggning av nya gång och cykelbanor på Lindholmen bedöms inte kräva omfattande 
grundläggningsschakter. Omfattande krav på marksanering under GC-banor bedöms inte 
heller vara motiverade eftersom framtida marksanering inte försvåras nämnvärt. 
Sammantaget bedöms kostnaderna för marksanering uppgå till några miljoner kr oavsett 
alternativ.   
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6 Slutsatser 
Relement Miljö Väst AB har på uppdrag av Trafikkontoret utrett kostnader för att åtgärda 
förorenad mark och förorenade bottensediment vid anläggande av en gång- och cykelbro 
över Göta älv i Göteborgs centrala del. 

I det fall bron anläggs från Masthuggskajen eller Skeppsbron till Lindholmens västra del 
korsar bron ett f d varvsområde där det finns stora mängder kraftigt förorenade sediment. 
Broprojektet prövas i mark- och miljödomstolen som vid tillståndsprövning bl a bedömer 
om verksamheten påverkar en framtida sanering av sedimenten. Ett möjligt utfall av en 
prövning är att endast begränsande skyddsåtgärder krävs i form av lokal muddring vid 
bropelare. Ett annat tänkbart utfall är att bron anläggs på flytpontoner över 
varvsområdet. Kostnaderna för dessa båda utfall beräknas till 30 – 50 miljoner kr. Ett mer 
långtgående utfall är att tillståndet bedöms förutsätta omfattande sanering av förorenade 
sediment inom hela varvsområdet. Kostnaderna för staden kan då hamna på grovt räknat 
250 – 500 miljoner beroende på om de förorenade sedimenten täcks eller om de måste 
muddras upp. Staden kan naturligtvis välja att inte utföra projektet.  

Om bron anläggs något längre norrut, d v s från Stenpiren eller Packhuskajen till 
Lindholmens östra del kommer inte de mest förorenade sedimenten inom det f d 
varvsområdet att beröras. Kostnaden för att hantera de lätt - måttligt kontaminerade 
sedimenten i detta område uppskattas till 3 – 5 miljoner kr. 

Kostnaderna för åtgärder av förorenad mark vid landfästen och nya cykelbanor bedöms i 
sammanhanget bli små och uppgå till några miljoner kr oavsett lokalisering av bron.  

I tabell 1 finns en sammanställning över uppskattade merkostnader. 

Tabell 1 Uppskattade merkostnader för sanering av mark och sediment vid 
anläggning av GC-bro över Göta älv (miljoner kr). 

Lokaliseringsalternativ Bedömt lägsta utfall Bedömt högsta utfall 

1 (över f d varvsområde) 30 - 50 mkr 250 - 500 mkr 

2 (norr om f d dockgravar) Ca 5 mkr Ca 10 mkr 

Relement Miljö Väst AB 

Anders Bank Fredric Engelke 
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INTERNT PM  

TILL: EMMA JOSEFSON, SAMHÄLLE 

FRÅN: HANNELE ENGDAHL, JURIDIK OCH UPPHANDLING 
  
ÄMNE: ANSVAR FÖR FÖRORENINGAR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN VID 

ANLÄGGANDE AV EN GC-BRO ÖVER GÖTA ÄLV  

DATUM: 2020-10-30 
 
DIARIENUMMER: 4649/20 (TK) 
 

1. Inledning och syfte 
Undersökning pågår av förutsättningarna för anläggande av en GC-bro över Göta 
älv. Diskuterad lokalisering berör områden på land och i Göta älv vid Lindholmen 
där föroreningar från tidigare varvsverksamhet, bl.a. i form av höga TBT-halter, 
konstaterats föreligga.  

Syftet med detta PM är att redogöra för regelverket enligt miljöbalken avseende 
ansvaret för föroreningsskador och regelverkets betydelse vid byggande av en GC-
bro över Göta älv. 

Frågan om merkostnader för omhändertagandet av förorenade sediment m.m. i 
samband med anläggningsarbetena är en separat fråga och faller utanför syftet med 
detta PM.  

2. Sammanfattande bedömning och rekommendation 
 Anläggande av en GC-bro inom det förorenade f.d. varvsområdet kan 

medföra att trafikkontoret drar på sig ett s.k. verksamhetsutövaransvar 
enligt miljöbalken. 
 

 För att undvika risken för framtida tillsynsförelägganden bör behovet av 
skyddsåtgärder utredas noggrant inom ramen för tillståndsprövningen av 
GC-bron. Samtliga skyddsåtgärder bör utformas i samråd med 
tillsynsmyndigheten enligt 10 kap. MB, i aktuellt fall miljö- och 
klimatnämnden i Göteborgs Stad.  

3. Reglering av ansvaret för föroreningar enligt miljöbalken 

3.1 Förorenaren betalar  

Ansvaret för konstaterade föroreningsskador regleras i 10 kap. miljöbalken (MB)1. 
Reglerna, vars innebörd och tillämpning utvecklats genom domstolspraxis, bygger 

 
1 10 kap. MB i dess lydelse före 1 augusti 2007 tillämpas i fråga om miljöskador genom utsläpp 
m.m. som ägt rum före detta datum eller som ägt rum senare men hänför sig till verksamhet som 
bedrivits före detta datum. Paragrafhänvisningarna i denna PM avser nuvarande lydelse.  
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på principen om att förorenaren ska betala (s.k. Polluter Pays Principle) vilket 
innebär att det i första hand är verksamhetsutövaren vars verksamhet eller åtgärd 
har bidragit till föroreningen som bär ansvaret (10 kap. 2 § MB).  

Begreppet verksamhetsutövare saknar legaldefinition. I praxis har den som har 
faktiska och rättsliga möjligheter att vidta åtgärder mot störningar och olägenheter 
ansetts som verksamhetsutövare. 

Ansvaret omfattar verksamheter som pågått efter den 1 juli 1969 om 
verksamhetens verkningar fortfarande pågick vid införandet av miljöbalken 
1 januari 1999 och det föreligger behov av att avhjälpa skador eller olägenheter 
som har orsakats av verksamheten (8 § lagen (SFS 1998:811) om införande av 
miljöbalken). 

3.2 Ansvarets omfattning – skälighetsbedömning 

Avhjälpandeansvaret innebär att den ansvarige ska i skälig omfattning utföra eller 
bekosta de undersöknings- och efterbehandlingsåtgärder (den senare ofta benämnd 
”sanering”) som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön (10 
kap. 4 § MB).  

Skälighetsbedömningen görs i två steg2: i första steget görs en objektiv bedömning 
av vilka avhjälpandeåtgärder som är miljömässigt motiverade och rimliga från 
kostnadssynpunkt. I det andra steget görs en särskild skälighetsbedömning där det 
beaktas omständigheter som hänför sig till verksamhetsutövaren, såsom när i tiden 
föroreningen uppkom, vilken skyldighet verksamhetsutövaren hade att förhindra 
framtida skadeverkningar samt omständigheterna i övrigt. Om en 
verksamhetsutövare visar att den har bidragit till föroreningen endast i begränsad 
mån ska även detta beaktas vid bedömningen av ansvarets omfattning.  

Skälighetsbedömningen av ansvarets omfattning resulterar i fullt, jämkat (t.ex. 
25 %) eller inget ansvar.   

Enligt mark- och miljööverdomstolens praxis ska kostnaderna för inledande 
undersöknings- och utredningsåtgärder som huvudregel inte jämkas3. Man menar 
att kunskapsunderlaget behövs för att kunna ta ställning till behovet och 
omfattningen av efterbehandlingsåtgärder och att det är först i det senare 
efterbehandlingsskedet som ansvaret kan jämkas efter en skälighetsbedömning. 

Denna begränsning i skälighetsavvägningens tillämpning innebär att 
tillsynsmyndigheten kan rikta långtgående utredningskrav på en 
verksamhetsutövare vars kostnader för utredningar kan beaktas först vid ett 
eventuellt senare ärende rörande efterbehandlingsåtgärder.   

3.3 Solidariskt ansvar vid flera verksamhetsutövare  

Det kan finnas flera ansvariga verksamhetsutövare, t.ex. om flera förorenande 
verksamheter bedrivits inom samma geografiska område. Grundprincipen är att 

 
2 MÖD 2010:18 
3 Se t.ex. avgörandet från Mark- och miljööverdomstolen den 28 november 2019 i mål M 9225-18 
med angivna hänvisningar 
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varje enskild verksamhetsutövares ansvar ska motsvara dess bidrag till 
föroreningen. Ansvaret är dock solidariskt verksamhetsutövare emellan, vilket 
innebär att en tillsynsmyndighet kan välja att rikta krav på vidtagande av 
avhjälpandeåtgärder (som första steg utredningar och därefter ev. 
efterbehandlingsåtgärder) mot en av flera ansvariga verksamhetsutövare.  

Enligt 10 kap. 6 § är ansvaret solidariskt (gemensamt och lika) i den utsträckning 
inte annat följer av att ansvaret är begränsat enligt 4 §. Denna begränsning anses 
innebära att en verksamhetsutövare inte kan, med hänvisning till det solidariska 
ansvaret, göras ansvarig för mer än vad som följer av skälighetsbedömningen enligt 
10 kap. 4 §.4  

Den av verksamhetsutövarna som varit adressat för tillsynsmyndighetens krav på 
avhjälpandeåtgärder har möjlighet att rikta s.k. regresskrav mot de övriga 
verksamhetsutövarna för att åstadkomma en fördelning av det slutliga ansvaret. 
Om verksamhetsutövarna inte lyckas göra upp i godo är den ”drabbade” 
verksamhetsutövaren hänvisad till att väcka regresstalan i en domstolsprocess mot 
de övriga verksamhetsutövarna där domstolen ska göra en skälighetsbedömning 
med hänsyn till verksamhetsutövarnas bidrag till föroreningen och 
omständigheterna i övrigt.  

Till skillnad från den offentligrättsliga regleringen av ansvaret enligt 10 kap. MB 
utgör regresskrav verksamhetsutövare emellan civilrättsliga krav som i hög 
utsträckning avgörs utanför ett domstolsförfarande. Omfattningen av 
domstolspraxis rörande regresskrav och fördelning av det slutliga ansvaret är därför 
relativt begränsad.  

3.4 Inget solidariskt ansvar vid obetydligt bidrag 

Från det solidariska ansvaret undantas verksamhetsutövare som kan visa att dess 
bidrag till föroreningsskadan är så obetydligt att det inte ensamt motiverar något 
avhjälpande. En sådan verksamhetsutövare ansvarar endast för den del som 
motsvarar bidraget; 10 kap. 6 § MB. 

3.5 Fastighetsägarens sekundära ansvar 

En fastighetsägare som förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 och som 
kände till eller borde känt till att fastigheten var förorenad kan också göras ansvarig 
för föroreningsförekomsten (10 kap. 3 § MB). Fastighetsägarens ansvar är dock 
sekundärt, vilket innebär att den aktualiseras endast om det inte finns någon 
verksamhetsutövare kvar att rikta krav mot. Fastighetsägarens ansvar berörs inte 
närmare i det följande.  

3.6 Exploatörens ansvar såsom verksamhetsutövare 

Högsta domstolen har i ett uppmärksammat rättsfall från 20125 slagit fast att även 
en exploatör (dvs. en aktör som inte har någon koppling till den tidigare bedrivna 
förorenande verksamheten) kan anses vara verksamhetsutövare om denne vidtar 
åtgärder som bidrar till en föroreningsskada. I avgörandet ansågs grävning och 

 
4 MÖD 2014:2 och uttalanden i förarbetena 1997/98:45 del 2 s. 759 
5 NJA 2012 s. 125, ”spaden i marken-domen”  
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schaktning ha frigjort och spridit föroreningar till omgivningen på ett sätt som 
omfattas av begreppet föroreningsskada enligt 10 kap. MB, låt vara att åtgärderna 
vidtogs som led i en sanering, dvs. i syfte att i förlängningen förbättra 
föroreningssituationen på fastigheten. Exploatören som vidtagit åtgärderna ansågs 
därför vara verksamhetsutövare beträffande den aktuella fastigheten (vilket gjorde 
det möjligt för exploatören att rikta regresskrav mot de ursprungliga förorenarna, 
vilket var exploatörens syfte med processen).  

Synen på exploatörens formella status som verksamhetsutövare har därefter befästs 
genom ett antal avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen6. Bland färsk 
praxis finns t.ex. avgörandet 2019-11-28 i mål M 9302-18 där omständigheterna 
var kortfattat följande.  

Skanska byggde i slutet av 80-talet bostäder på en förorenad fastighet där det 
bedrivits industriell verksamhet under flera decennier fram till början av 80-talet då 
verksamhetsutövaren gick i konkurs. Skanska överlät den bebyggda fastigheten 
1996. 2016 förelade länsstyrelsen Skanska att genomföra undersökningar av 
föroreningssituationen på fastigheten. Skanska överklagade föreläggandet och 
menade bl.a. att Skanskas bidrag var obetydligt och ett ev. ansvar därmed icke-
solidariskt, samt att länsstyrelsen skulle ha riktat föreläggandet mot de ursprungliga 
verksamhetsutövarna.  

Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att exploateringen innefattat viss 
grävning och schaktning samt även inneburit anläggande av t.ex. vatten- och 
avloppsledningar, åtgärder som typiskt sett har lett till spridning av föroreningarna 
och att Skanska därmed är att anse som verksamhetsutövare. Domstolen uttalade 
vidare att regelverket enligt 10 kap. är avsett att förenkla för tillsynsmyndigheten 
och att frågor om slutligt ansvar och fördelningen av detsamma har förskjutits till 
ett senare led i processen, varför domstolen inte behöver ta ställning till om 
länsstyrelsen i och för sig skulle ha kunnat rikta föreläggandet till en annan 
adressat. I frågan om bidragets begränsade omfattning hänvisade domstolen till 
tidigare praxis där det framgår att någon jämkning av verksamhetsutövarens ansvar 
inte görs när det gäller inledande undersökningsåtgärder.  

Till skillnad från underinstansens avgörande i målet framgår det inte hur Mark- och 
miljööverdomstolen bedömt Skanskas invändning om att ansvaret i vart fall inte 
ska anses vara solidariskt eftersom bolagets bidrag till föroreningen endast varit 
obetydligt.  

4. Planerad verksamhet i förhållande till ansvar enligt 10 kap. MB 
Om TK i samband med anläggande av GC-bron vidtar anläggningsåtgärder som 
bidrar till spridning av förekommande föroreningar bedöms TK utifrån gällande 
praxis formellt bli att betrakta som verksamhetsutövare i förhållande till 
föroreningen. Verksamhetsutövarrollen medför främst två rättsliga konsekvenser:  

1. TK kan vara adressat för förelägganden från tillsynsmyndigheten 
2. TK kan rikta regresskrav mot övriga verksamhetsutövare 

 
6 Mark- och miljööverdomstolen är sista instans i mål som gäller tillsynsmyndighetens 
förelägganden mot verksamhetsutövare med stöd av 10 kap. MB 
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Den fortsatta framställningen tar endast sikte på den första konsekvensen och vilka 
risker som därmed bedöms kunna uppstå.     

4.1  Förelägganden från tillsynsmyndigheten 

Tillsynsmyndigheten över förorenade områden (länsstyrelsen eller en kommun som 
tillsynsuppgiften delegerats till) har möjlighet att med stöd av 10 kap. MB rikta 
krav på framtagande av utredningar och – baserat på resultatet av utredningarna – 
efterbehandlingsåtgärder mot verksamhetsutövare som bedöms ha bidragit till 
föroreningarna i ett område.  

Miljö- och klimatnämnden i Göteborg genom miljöförvaltningen (MF) arbetar 
sedan flera år tillbaka med att utreda riskerna med föroreningsförekomsten och 
åtgärdsbehovet i det tidigare varvsområdet. Inom ramen för ärendet har MF bl.a. 
riktat ett föreläggande mot en tidigare verksamhetsutövare avseende omfattningen 
av en riskbedömning som bolaget har tagit fram7. 

Såsom redovisats ovan är principen att om det finns flera verksamhetsutövare ska 
samtliga (i slutändan) svara för kostnaderna för avhjälpandet av föroreningsskador 
i proportion till sin egen medverkan. Såsom framgår ovan är 
verksamhetsutövaransvaret dock som utgångspunkt solidariskt, vilket innebär att 
MF kan rikta krav mot en enskild verksamhetsutövare. För att åstadkomma en 
fördelning av kostnaderna får denne vända sig till de övriga förekommande 
verksamhetsutövare i den mån sådana finns kvar.  

Av redovisningen ovan framgår vidare att det finns fast praxis som säger att en 
verksamhetsutövare får tåla krav på inledande undersöknings- och 
utredningsåtgärder av ett förorenat område utan någon jämkning av 
kostnadsansvaret i förhållande till verksamhetsutövarens bidrag.  

Frågan om verksamhetsutövaransvar enligt 10 kap. 2 § MB aktualiseras genom 
föreläggande från tillsynsmyndigheten som utfärdats med stöd av 10 kap. MB. En 
slutlig bedömning av ansvarets inriktning och omfattning ingår inte i en 
tillståndsprövning av en planerad vattenverksamhet. TK:s utformning av den 
planerade vattenverksamheten i form av anläggande av en GC-bro över Göta älv 
bedöms dock ha stor betydelse för risken för framtida 10 kap.-förelägganden från 
MF (observera att tillsynsansvaret över vattenverksamheten och tillståndets 
efterlevnad däremot ligger på länsstyrelsen i Västra Götalands län). Om 
anläggandet av GC-bron sker med iakttagande av skyddsåtgärder som tagits fram i 
samråd med MF och varigenom verksamheten inte medför mer än högst obetydligt 
bidrag till förekommande föroreningsskada bör TK:s verksamhetsutövaransvar, 
med stöd av 10 kap. 6 § MB, endast omfatta den del som motsvarar bidraget, dvs. 
TK ska inte omfattas av det solidariska ansvaret verksamhetsutövare emellan.  

I sammanhanget bör noteras att ansvaret enligt 10 kap. MB inte preskriberas. 

4.2 Om tillståndsprövningen av planerad GC-bro 

Planerat anläggande av GC-bron utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 
11 kap. MB. Tillståndsprövningen sker i mark- och miljödomstolen vid 

 
7 Mark- och miljödomstolens vid Vänersborgs tingsrätt dom den 18 mars 2020 i mål M 1889-19 
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Vänersborgs tingsrätt. Sökandens ansökan om tillstånd remitteras till flertalet 
myndigheter, däribland MF. MF:s inställning till ansökt verksamhet och dess 
lokalisering kommer därmed att bli känd inom ramen för tillståndsprövningen.  

En förutsättning för tillstånd enligt miljöbalken är att sökanden visar att de s.k. 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB är uppfyllda. Av dessa bör i detta 
sammanhang särskilt följande framhållas:   

• Kunskapskravet, 2 kap. 2 § MB  
• Försiktighetsprincipen, 2 kap. 3 § MB 
• Kravet på lämplig lokalisering, 2 kap. 6 § MB 

Kunskapskravet innebär att TK behöver visa hur verksamhet kan påverka den 
förekommande föroreningssituationen. Av försiktighetsprincipen följer att 
verksamheten ska utformas och skyddsåtgärder vidtas för att förebygga och 
motverka skada eller olägenheter för människors hälsa och miljön. För att erhålla 
tillräcklig kunskap för att bl.a. kunna utforma relevanta försiktighetsmått vid 
anläggande och drift av verksamheten kan befintligt kunskapsunderlag om 
föroreningssituationen behöva kompletteras.  

Kravet på lämplig lokalisering efterlevs om den valda platsen medför att ändamålet 
med verksamheten uppfylls med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 
och miljön. Lokaliseringens lämplighet kan komma att ifrågasättas om det visar sig 
finnas behov av att vidta långtgående skyddsåtgärder eller om brons placering 
riskerar att försvåra framtida saneringsåtgärder.  

5. Slutsats och rekommendation 
Utifrån nuvarande rättspraxis bedöms trafikkontorets markarbeten inom eller i 
anslutning till det förorenade f.d. varvsområdet på land och/eller i Göta älv 
medföra ett s.k. verksamhetsutövaransvar enligt miljöbalken, om verksamheten 
inte utformas så att någon spridning av föroreningarna inte uppstår.  

För att minska risken för framtida krav enligt 10 kap. MB från MF bör 
skyddsåtgärder vidtas för att säkerställa att varken anläggningsåtgärderna eller 
driften av GC-bron medför risk för spridning av förekommande föroreningar och 
inte heller försvårar framtida efterbehandling av området. Såväl framtagandet av 
erforderligt kunskapsunderlag som utformningen av skyddsåtgärder bör ske genom 
långtgående samråd med miljöförvaltningen. All dialog och alla åtgärder bör 
dokumenteras noggrant.   

_________________________ 
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1 Samhällsekonomiska nyttor 
av en ny gång- och cykelbro 
En ny gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen medför 
flera samhällsekonomiska effekter och nyttor. Effekterna består dels av sådana 
som kan kvantifieras, dels av sådana som är svåra att nytto- eller 
kostnadsberäkna men som likväl har stor betydelse. Nedan beskrivs de 
samhällsekonomiska effekterna av en ny gång- och cykelbro, uppdelat i 
övergripande effekter, kvantifierade effekter och övriga effekter. Rapporten 
avslutas med en sammanvägd bedömning av den samhällsekonomiska 
lönsamheten av en ny förbindelse över älven, baserat på kvantifierade effekter 
och övriga effekter.  

1.1 Effekter av ny gång- och cykelbro 
Åtgärdens primära effekt, vilket även är dess syfte, är att den skapar en ny gen 
förbindelse över älven. I dagsläget finns det i huvudsak fyra centrala 
älvförbindelser för cykel, Älvsborgsbron, Älvsnabben/Älvsnabbare, Göta 
Älvbron samt Marieholmsbron. För cyklister som ska färdas mellan centrala 
Göteborg och centrala Hisingen är Göta Älvbron och Älvsnabbare de främsta 
alternativen. En ny gång- och cykelbro mellan Casinot och Pumpgatan innebär 
en betydligt genare och snabbare koppling än befintliga alternativ, vilket 
påverkar både restiden och reslängden positivt.  

I utredningen har fyra olika scenarier studerats i trafikkontorets VISUM-
modell1 för att kunna bedöma effekter av en ny gång och cykelbro.   

• 2014: Resandet i dagens kontext, nuläget. Anledningen till att år 2014 
används som nuläge är att trafikkontorets VISUM-modell är kalibrerad 
utifrån 2014 års RVU. 

• 2014 + Bro: Resandet år 2035 om en gång och cykelbro hade funnits på 
plats.   

• 2035: Resandet år 2035, med hänsyn tagen till framtida utveckling av 
staden (befolkning, arbetsplatser och beslutad infrastruktur). 

• 2035 + Bro: Resandet år 2035 om en gång och cykelbro hade funnits på 
plats.   

I trafikmodellen finns samtliga trafikslag representerade. Vid beräkningen av 
gång- och cykelbrons samhällsekonomiska effekter har emellertid endast 
effekterna på cyklisternas restider och avstånd beaktats. Det beror framförallt på 
de osäkerheter som finns beträffande fotgängarflöden på olika gator, och hur 
bron påverkar gåendes rutt- och destinationsval. Konsekvensen av att endast 
cyklisternas nyttor inkluderas i beräkningen diskuteras utförligare längre fram i 
rapporten.  

 
1Modellversion: GSM ver 1.46 201104 
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Modellen som använts har, för det här uppdraget, anpassats för att kunna 
studera och analysera cykelflöden på länkar. För detta ändamål har modellen 
enbart kalibrerats på en grov nivå varför det finns osäkerheter i de resultat som 
presenteras. Detta beskrivs närmare i kapitel 1.2.1 Förutsättningar och metod. 

I de modellanalyser som genomförts inom ramen för det här uppdraget har 
cykelflödena över den nya gång- och cykelbron, samt övriga älvförbindelser, 
bedömts. Resultaten visar att gång- och cykelbron kommer att fylla en viktig 
funktion och bli den mest nyttjade cykelpassagen över älven. 

 

 
Figur 1. Dygnsflöden med cykel över centrala älvpassager. Ljusblå stapel: 2014 års 
cykelflöden utan gång- och cykelbro, mörkblå stapel: 2014 års cykelflöden med ny gång- 
och cykelbro. 

Figur 1 ovan visar att den nya gång- och cykelbron primärt kommer att attrahera 
resenärer som tidigare cyklade över Göta Älvbron eller använde 
cykelfärjan/linje 286 Älvsnabbare. Överflyttningen från Älvsborgsbron och 
Marieholmsbron är betydligt mindre. Gång- och cykelbrons funktion som ny 
central länk i cykeltrafiksystemet blir än tydligare av figur 2, som visar hur 
flödet fördelar sig på olika älvpassager. 
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Figur 2. Fördelning av cykelresor över de centrala älvpassagerna 

Ungefär hälften av dagens cyklister över älven bedöms nyttja den nya cykelbron 
när den öppnar för trafik. Dessutom attraherar bron nya cyklister, cykelresor 
till- och från Hisingen bedöms öka med 10 %. Resor med bil och kollektivtrafik 
till- och från Hisingen bedöms minska marginellt, mellan cirka 0,5–1,5 % till 
följd av den nya bron.   

En ny gång- och cykelbro i föreslaget läge bedöms medföra 
tillgänglighetsförbättringar till målpunkter både på Hisingen och på fastlandet. 
Bilderna nedan redovisar restiden för gående (inom 20 minuter) och cyklister 
(inom 15 minuter) utifrån ett antal betydelsefulla målpunkter.   
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Figur 3. Restid till fots inom 20 minuter (mörkblå) och restid med cykel inom 15 minuter 
(mörkgrön) från Lundbystrandshallen, före (vänster) respektive efter (höger) utbyggnad 
av gång- och cykelbro.  

 
Figur 4. Restid till fots inom 20 minuter (mörkblå) och restid med cykel inom 15 minuter 
(mörkgrön) från Gustav Adolfs torg, före (vänster) respektive efter (höger) utbyggnad av 
gång- och cykelbro.  

 
Figur 5. Restid till fots inom 20 minuter (mörkblå) och restid med cykel inom 15 minuter 
(mörkgrön) från Järntorget, före (vänster) respektive efter (höger) utbyggnad av gång- 
och cykelbro.  
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Figur 6. Restid till fots inom 20 minuter (mörkblå) och restid med cykel inom 15 minuter 
(mörkgrön) från Länsstyrelsen, före (vänster) respektive efter (höger) utbyggnad av 
gång- och cykelbro.  

Nedan illustreras analyserna i form av diagram, som redovisar hur nåbarheten 
förändras för dag- respektive nattbefolkning. Nattbefolkning är de boende inom 
området och dagbefolkning utgörs av de som arbetar inom området. 

 
Figur 7. Nåbarhet till Lundbystrandshallen med cykel (vänster) respektive till fots (höger), 
utan bro (blå staplar) respektive med bro (gröna staplar) 

 
Figur 8. Nåbarhet till Gustav Adolfs torg med cykel (vänster) respektive till fots (höger), 
utan bro (blå staplar) respektive med bro (gröna staplar) 
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Figur 9. Nåbarhet till Järntorget med cykel (vänster) respektive till fots (höger), utan bro 
(blå staplar) respektive med bro (gröna staplar) 

 
Figur 10. Nåbarhet till Länsstyrelsen med cykel (vänster) respektive till fots (höger), utan 
bro (blå staplar) respektive med bro (gröna staplar) 

Av diagrammen framgår att Lundbystrandshallen är den målpunkt som 
påverkas i högst utsträckning av en ny gång- och cykelbro. Det beror på att 
gång- och cykelbron tillgängliggör målpunkter på Hisingen för den stora 
gruppen boende och verksamma i centrala Göteborg och Linnéstaden. Att 
effekten för målpunkter på fastlandssidan är mindre är en följd av att 
befolknings- och verksamhetstätheten på Lindholmen är lägre, vilket innebär att 
färre personer gynnas.  

De restidsvinster som bedöms uppstå av den nya bron gynnar primärt resenärer 
med startpunkt nära bron. Störst restidsnytta får cyklister på Lindholmen, vilket 
illustreras av bilden nedan.  
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Figur 11. Restidsnyttor för olika basområden, nyttoanalys av nya gång- och cykelbroar 
över Göta Älv, trafikkontoret Göteborgs stad, november 2017 

 

1.2 Kvantifierade effekter 

1.2.1 Förutsättningar och metod 

1.2.1.1 GC-kalk och trafikkontorets VISUM-modell 

En ny gång- och cykelbro får till följd att såväl restid som reslängd för cyklister 
minskar. Nyttorna till följd av minskad restid och reslängd går att kvantifiera. I 
den här utredningen har Trafikverkets verktyg GC-kalk använts, vilket är den 
modell som vanligtvis används för att beräkna framförallt cykelåtgärders 
samhällsekonomiska nyttor. Utifrån trafikkontorets VISUM-modell2, ur vilken 
restidsvinst, cykelflöden och nytillkomna cyklister erhållits, har en GC-
kalkberäkning utförts. Som tidigare nämnts bygger beräkningen endast på 
cykelflöden, då beräkningen av effekten för fotgängare innehåller allt för stora 
osäkerheter.  

Trafikkontorets VISUM-modell har för det här uppdraget anpassats för att 
kunna hantera cykel och har endast i begränsad utsträckning kunnat valideras 
och kalibreras, varför det är viktigt att poängtera att den innehåller flera 
osäkerheter. Osäkerheterna beror bland annat på bristande underlag när det 
gäller cykelflöden på flera gator. Till skillnad från biltrafikens vägar är det 
relativt få cykelbanor som har fasta mätpunkter, vilket innebär en större 
osäkerhet när det gäller det exakta flödet på flera av stadens cykelbanor.  

 
2 Modellversion: GSM ver 1.46 201104 
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För att få till stånd en god överensstämmelse mellan uppmätta cykelflöden och 
de modellerade cykelflödena i VISUM-modellen har en del anpassningar i 
modellen behövt göras. Anpassningarna har bland annat bestått av att 
hanteringen av de korsningsmotstånd som finns inlagda i modellen har behövt 
justeras på en övergripande nivå. Korsningsmotstånden finns i modellen för att 
fånga fördröjningen som en korsning innebär och är ursprungligen anpassade 
för bilar. Andra anpassningar som har behövt läggas in i modellen är ett fiktivt 
motstånd på de olika älvförbindelsena som är tänkt att fånga det faktum att 
cyklister inte bara väljer den kortaste/snabbaste vägen utan även tar 
höjdskillnader och andra parametrar i beaktande när de väljer färdväg. 
Anpassningarna som gjorts medför att modellen väl speglar hur cykeltrafiken 
fördelas mellan de olika älvförbindelserna. Modellen ger däremot ett för stort 
resande med cykel över älven sett till flödet, vilket hanterats genom att skala ner 
flödet så det motsvarar uppmätta flöden i nuläget (år 2014). 

Sammantaget medför modelljusteringarna att överensstämmelsen mellan 
uppmätta cykelflöden och modellgenererade flöden är relativt god, men 
anpassningen får andra konsekvenser som kan påverka de samhällsekonomiska 
beräkningarna. Cyklister kan även i verkligheten få en längre restid i 
korsningar, till följd av att de behöver anpassa sig till andra trafikanter, både 
gående och bilister. I många korsningar är dock restidsförlängningen liten eller 
ingen, exempelvis i de korsningar där cyklisterna kan färdas på en egen separat 
cykelbana som är opåverkad av andra trafikslag. Det är dock osäkert hur, och i 
vilken utsträckning, effektberäkningen påverkas.  

En faktor som kan innebära att cyklisternas beräknade restidseffekter är 
underskattade är att Älvsnabbare, i jämförelsealternativet, antas vara i drift 
dygnet runt, även helger, med samma turtäthet som under högtrafik. I realiteten 
är Älvsnabbare inte i drift helt dygnet, och turtätheten under helger är 
begränsad. Det innebär att restiden, på kvällar och helger, är kortare i 
jämförelsealternativet än i verkligheten, och att nyttan av en gång- och cykelbro 
därför är underskattad.   

Bedömningen är dock att beräkningen, osäkerheterna till trots, ger en god 
indikation avseende cyklisternas nyttor av en ny gång- och cykelbro.  

För att kunna implementera restidsnyttorna från VISUM-analysen i GC-kalk har 
vissa mindre anpassningar behövt ske. I GC-kalk anges inte restidsvinster till 
följd av en åtgärd, istället bedöms avståndsminskningen eller den höjda 
hastighet som uppkommer till följd av olika projekt. Restidsminskningen från 
VISUM har därför behövt översättas till en avståndsminskning för cyklisterna, 
vilken baserats på cyklisternas medelhastighet. Med hjälp av den beräknade 
avståndsminskningen kan en restidsnytta genereras. Utöver restidsnyttan 
medför även en gång- och cykelbro förbättrad trafiksäkerhet, till följd av att 
cyklister färdas en kortare sträcka och därmed exponeras för olyckor i mindre 
utsträckning.  

Trafiksäkerhetsnyttan har beräknats separat, utifrån den avståndsminskning som 
erhålls ur VISUM. Anledningen till att två separata beräkningar genomförts är 
att den avståndsminskning VISUM genererar inte är relevant vid beräkning av 
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restidsnyttorna. Många av de resenärer som nyttjar den nya bron reste tidigare 
med Älvsnabbare. Dessa resenärer får inte en faktisk avståndsminskning men 
däremot en restidsminskning till följd av en snabbare färdväg. Vid beräkning av 
trafiksäkerhetseffekterna bör därför avståndsminskningen från VISUM 
användas, eftersom resenärernas trafiksäkerhet inte förbättras av att välja bron 
istället för färjan vid transport över älven.  

1.2.1.2 Beräkningsförutsättningar 

Trafikverkets kalkylförutsättningar har varit utgångspunkt för de 
samhällsekonomiska beräkningarna. Av tabellen nedan framgår 
kalkylförutsättningarna. Att exempelvis byggstartsåret är satt till år 2022, och 
öppningsåret till år 2025 är inte att betrakta som faktiska bedömningar om när 
ett eventuellt bygge kan ske. Byggstartsår och öppningsår utgår från de 
schablonförutsättningar som används för samtliga infrastrukturobjekt, för att de 
ska kunna vara jämförbara med varandra.   

Brons byggtid är osäker i dagsläget, därför används Trafikverkets schabloner 
för byggtid, vilket baseras på åtgärdens investeringskostnad. För 
investeringskostnader större än 750 miljoner anges att fyra års byggtid ska 
användas, vilket tillämpats i beräkningarna.  

Den årliga drift- och underhållskostnaden för bron har bedömts till 4 miljoner 
kronor. Kostnaden är i hög grad beroende av behovet av broförare. Om en 
heltidstjänst för broförare inte krävs beräknas kostnaden bli betydligt lägre än 4 
miljoner per år. Det bedöms dock vara angeläget att ta höjd för en hög 
driftskostnad i den samhällsekonomiska kalkylen. 

Kalkylförutsättningar  
Basår 2017 
Prognosår (trafikräkningsår) 2017 
Trafikstartsår 2025 
Antal byggår 4 
Kalkylperiod (antal år) 60 
Prognosår / Brytår 2040 
Årlig driftkostnad GC-bro 4 mkr 

Tabell 1. Kalkylförutsättningar, GC-kalk 

1.2.1.3 Cykeltrafiktillväxt 

Vilken samhällsekonomisk nytta som bron genererar är i hög utsträckning 
beroende på vilken cykeltrafikutveckling som antas. Mellan år 2011 och år 
2019 ökade cyklandet med 45 %, vilket motsvarar en årlig ökning med drygt 
4,2 %. Mot bakgrund av den bedömda tillväxten av antalet invånare i Göteborgs 
stad är det sannolikt att det kommer att ske en ökning av cykelresandet även 
framöver.  
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Figur 12. Utveckling och mål för cykeltrafiken, 2011–2019, trafikkontorets årsrapport 

I Göteborgs stads Cykelprogram för en nära storstad är målsättningen att 
cykelresandet ska tredubblas mellan år 2011 och år 2025. I stadens trafikstrategi 
anges att cykelresandet ska tredubblas mellan år 2011 och år 2035. 
Utvecklingen mellan år 2011 och år 2019 ligger för närvarande lägre än 
cykelprogrammets målsättningar.  

I beräkningen av de samhällsekonomiska effekterna av en ny gång- och 
cykelbro har två antaganden om cykeltrafikutvecklingen antagits, det ena utgår 
från den historiska utvecklingen av cykelresandet, medan det andra utgår från 
att cyklandet tredubblas mellan 2011 och 2035, i linje med trafikstrategin. 
Skillnaden mellan de två scenarierna är relativt liten, 4,2 % respektive 4,8 % 
årlig cykeltrafiktillväxt. Val av scenario får emellertid viss påverkan på den 
samhällsekonomiska lönsamheten, vilket redovisas nedan.  

1.2.2 Beräknade effekter 
De största kvantifierade effekterna till följd av åtgärden är minskad restid och 
förbättrad trafiksäkerhet. Den minskade restiden är en följd av att den nya gång- 
och cykelbron erbjuder ett genare och snabbare resalternativ än befintliga 
förbindelser. Trafiksäkerhetsnyttan beror på att reslängden minskar, vilket 
medför att cyklister blir mindre exponerade för olyckor, framförallt 
mötesolyckor med annan cyklist och singelolyckor. 

I beräkningen har inte de gåendes nyttor kvantifierats, endast restids- och 
reslängdsförbättringen för cyklister. Det beror på de stora osäkerheter som finns 
beträffande befintliga och framtida fotgängarflöden. Att gåendes nytta av en ny 
gång- och cykelbro inte inkluderats i beräkningen innebär att de kvantifierade 
nyttorna är underskattade. Storleksordningen på underskattningen är emellertid 
svår att bedöma.  

Nedan sammanfattas de beräknade samhällsekonomiska effekterna utifrån olika 
kostnads- och trafikutvecklingsspann. Lönsamhetskategoriseringen beror på 
storleken på nettonuvärdet3, enligt figurförteckningen nedan.  

Nettonuvärde Lönsamhetsbedömning 
Över + 250 mkr Lönsam 

 
3 Nettonuvärde är skillnaden mellan nyttor och kostnader över hela kalkylperioden. Ett positivt 
nettonuvärde innebär att nyttorna överstiger kostnaderna. 
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Mellan +100 mkr och +250 mkr Svagt lönsam 
Mellan - 100 mkr och +100 mkr Osäker lönsamhet 
Mellan - 100 mkr och -250 mkr Svagt olönsam 
Under -250 mkr Olönsam 

Tabell 2. Lönsamhetsbedömning utifrån nettonuvärde 

Investeringskostnad 600 mkr 700 mkr 800 mkr 900 mkr 1 000 mkr 
Cykeltrafikutveckling 

enligt historisk 
utveckling 

Svagt lönsam Osäker 
lönsamhet Svagt olönsam Olönsam Olönsam 

Tredubblad cykeltrafik 
mellan år 2011 och år 

2035 
Lönsam Svagt lönsam Osäker 

lönsamhet Svagt olönsam Svagt olönsam 

Tabell 3. Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av cyklisternas nyttor av ny gång- 
och cykelbro, utifrån olika antaganden om kostnad och cykeltrafikutveckling 

Som tabellen visar kan en ny gång- och cykelbro vara samhällsekonomiskt 
lönsam, men lönsamheten är beroende av både kostnad och bedömd 
trafikutveckling. Vid en kostnad upp till 700 miljoner finns en svag eller osäker 
lönsamhet, beroende på vilken trafikutveckling som antas. 
Investeringskostnader över 800 mkr kan vara svårare att räkna hem 
samhällsekonomiskt sett endast till cyklisternas nyttor.  

Restidseffekterna bedöms stå för närmare 80 % av de totala nyttorna, medan 
trafiksäkerhetseffekterna bedöms stå för övriga 20 %.  

I utvärderingen av gång- och cykelbrons samhällsekonomiska effekter är det av 
vikt att beakta att ovan beräkning endast inkluderar cyklisternas nyttor. Nyttor 
för bland annat gående är inte inkluderade, inte heller andra positiva effekter 
som exempelvis avlastning av bil- och kollektivtrafiksystemet och minskad 
kostnad för drift av Älvsnabbare. Cyklisternas restidsnyttor bedöms även delvis 
vara underskattade, till följd av att Älvsnabbare, i modellen, antas vara i drift 
dygnet runt, med samma turtäthet som under högtrafik. 

Vidare medför en ny förbindelse över älven nyttor som är svåra att kvantifiera, 
eftersom de saknar vedertagna samhällsekonomiska värderingar, men som kan 
vara väl så viktiga för staden. Dessa nyttor beskrivs nedan. 

1.3 Övriga effekter 
Gång- och cykelbron bedöms få betydande effekter som inte fångas i den 
samhällsekonomiska kalkylen. Det är bland annat effekter som hade kunnat 
kvantifieras, men som av olika skäl inte har varit möjliga att beräkna. Dessutom 
medför bron positiva effekter som saknar samhällsekonomisk värdering, och 
som skapas till följd av att älvens barriär minskar och stadsdelar kopplas 
samman. Vidare finns några eventuellt negativa effekter, framförallt för trafiken 
på älven, av att etablera en ny bro. 
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1.3.1 Effekter som inte kvantifierats 

1.3.1.1 Restidseffekter för cyklister (delvis) 

Restidseffekterna för cyklister fångas i huvudsak i den samhällsekonomiska 
kalkylen. I modellen antas emellertid att Älvsnabbare trafikeras dygnet runt, 
även helger, med samma turtäthet som under högtrafik. Det innebär att 
restiderna i jämförelsealternativet är underskattade, då det under kvällar och 
helger tar betydligt längre tid att färdas över älven än vad modellen visar. Det 
får till följd att de positiva restidseffekterna av en ny gång- och cykelbro är 
underskattade. Storleksordningen på underskattningen har inte varit möjlig att 
utröna inom ramen för det här arbetet.  

1.3.1.2 Effekter för fotgängare 

Effekten för fotgängare har, som beskrivits ovan, inte kvantifierats. Effekten är 
sannolikt betydande. Framförallt fotgängare med start- och målpunkter i 
centrala Göteborg och på centrala Hisingen bör kunna få en snabbare och 
kortare resa än idag.  

1.3.1.3 Hälsoeffekter 

I GC-kalk är det möjligt att beräkna hälsoeffekterna av att fler personer väljer 
att cykla till följd av genare och mer trafiksäkra cykelbanor. Som beskrivs ovan 
bedöms en ny gång- och cykelbro medföra fler cykelresor, och överflyttning av 
resor från bil- och kollektivtrafik till cykel, med effekten att folkhälsan påverkas 
positivt. Då föreslagen investering påverkar ett stort antal resor har det inte varit 
möjligt att identifiera vilka resor som flyttas över, och hur stor hälsoeffekten 
blir. Även om nyttorna inte kvantifierats bedöms de som positiva.  

1.3.1.4 Kostnad för drift av Älvsnabbare 

Göteborgs stad har årligen en kostnad för tillköp av linje 286, den så kallade 
Älvsnabbare mellan Stenpiren och Lindholmen. Kostnaden för tillköpet har 
ökat årligen, i takt med att resenärerna blir fler, och år 2019 uppgick kostnaden 
till drygt 45 miljoner kronor. Om en ny gång- och cykelbro anläggs kommer 
behovet av Älvsnabbare att minska, vilket bland annat framgår av figur 1. Det 
medför att stadens kostnader för tillköp kommer att minska drastiskt, eventuellt 
helt utgå. Den positiva effekten för Göteborgs stad bedöms bli betydande, och 
det hade varit möjligt att inkludera effekten som en negativ driftskostnad i den 
samhällsekonomiska kalkylen. Med tanke på osäkerheten avseende 
Älvsnabbares framtida utbud har emellertid trafikeringen av färjan varit 
densamma som idag i de modellanalyser som genomförts. Det innebär att vissa 
resenärer, i modellen, nyttjar färjeförbindelsen även efter det att gång- och 
cykelbron invigts. Därför kan inte kostnaden för färjan exkluderas i den 
samhällsekonomiska kalkylen. Även om den minskade kostnaden inte har 
kvantifierats bedöms effekten blir positiv och betydande.  
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1.3.1.5 Trafiksäkerhetseffekter 

Trafiksäkerhetseffekterna av en ny gång- och cykelbro fångas i huvudsak i den 
samhällsekonomiska kalkylen. Kalkylen inkluderar trafiksäkerhetsförbättringen 
till följd av minskat resavstånd, att cyklister vistas kortare tid i trafiksystemet 
och därmed blir mindre exponerade för olyckor. Kalkylen fångar emellertid inte 
den förbättrade trafiksäkerhet som uppstår när cyklister inte behöver passera 
lika många korsningar som idag. Att korsningarna är exkluderade ur GC-
kalkberäkningen beror på att det inte är möjligt att fånga varje reserelation före 
och efter åtgärd i verktyget. Det innebär att de positiva trafiksäkerhetseffekterna 
sannolikt är något underskattade.  

1.3.1.6 Miljöeffekter 

En ny gång- och cykelbro leder till att restiden och reslängden för gående och 
cyklister minskar. Det medför en viss överflyttning av resor från bil- och 
kollektivtrafik. De modellgenererade resultaten indikerar dock att 
överflyttningseffekten är relativt marginell, vilket innebär att effekten på 
utsläpp av bland annat koldioxid och kväveoxider sannolikt också är liten, om 
än positiv. 

Anläggandet av själva bron bedöms medföra negativa klimateffekter under 
byggskedet. Storleken på klimateffekterna har inte kvantifierats. Miljöeffekter 
under byggskede inkluderas normalt inte i en samhällsekonomisk beräkning, 
endast effekter som uppstår efter det att ett projekt öppnat för trafik ingår i 
kalkylerna.  

1.3.1.7 Trängsel- och trafikeringskostnader 

En ny gång- och cykelbro bedöms medföra en ökning av antalet cyklister, till 
följd av de restids- och avståndsminskningar bron ger upphov till. En del av de 
tillkommande cyklisterna är tidigare bil- och kollektivtrafikresenärer. Bron får 
således effekten att bil- och kollektivtrafiksystemet avlastas. Det kan medföra 
minskad trängsel på vägnätet samt på bussar och spårvagnar, framförallt de 
turer som går över älven. Minskad trängsel innebär ökad komfort för 
kollektivtrafikresenärer och minskad restid för biltrafikresenärer. Storleken på 
effekten är emellertid svårbedömd. Som beskrivs ovan beräknas minskningen 
av antalet bil- och kollektivtrafikresenärer bli marginell, och effekten på 
trängsel- och trafikeringskostnader bedöms därför som liten.  

1.3.2 Effekter som saknar värdering 
En ny gång- och cykelbro bedöms medföra såväl positiva och negativa nyttor 
som inte är möjliga att kvantifiera, eftersom samhällsekonomisk värdering av 
nyttorna saknas. Effekterna kan emellertid vara värda att beakta, och en 
kvalitativ bedömning av dessa görs därför nedan.  
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1.3.2.1 Stadsbyggnads- och exploateringseffekter 

Gång- och cykelbron mellan Casinot och Pumpgatan skapar påtagligt förbättrad 
tillgänglighet mellan innerstaden och centrala Hisingen/Lindholmen. 
Tillgänglighet är i sig en viktig förutsättning för stadsutveckling. Genom att 
skapa god tillgänglighet till ett område ökar incitamenten för företags- och 
bostadsetablering, vilket bland annat leder till ökade fastighetsvärden.  

I kapitel 1.1. har tillgänglighetseffekterna av en ny gång- och cykelbro 
redovisats utifrån förändrad tillgänglighet till ett antal målpunkter. Av bilderna 
framgår att upptagningsområdet för målpunkterna förbättras till följd av den nya 
bron. För exempelvis Lundbystrandshallen innebär den nya förbindelsen över 
älven att i princip hela centrum och Linnéstaden kan nå målpunkten inom 15 
minuter, vilket bedöms öka dess attraktivitet. 

Liknande analyser gjordes inom ramen för den tidigare nyttoanalysen för gång- 
och cykelbroar över älven4, där bland annat avståndet till den nya bron 
illustrerades. Av bilden nedan framgår att en ny bro i föreslaget läge får ett 
upptagningsområde som omfattar ett stort antal boende och arbetsplatser. 

 

Figur 13. Upptagningsområde för förbindelse vid Packhusplatsen, nyttoanalys av nya 
gång- och cykelbroar över Göta Älv, trafikkontoret Göteborgs stad, november 2017 

Mot bakgrund av den efterfrågan och det etableringstryck som redan finns, 
framförallt på Lindholmen men även på Masthuggskajen, bedöms de positiva 
stadsbyggnads- och exploateringseffekterna av en ny gång- och cykelbro bli 
betydande.  

 
4 Nyttoanalys av nya gång- och cykelbroar över Göta Älv, trafikkontoret november 2017 
http://www.dalis.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa
30c12572aa004b6c1a/6b58d2ebe6604810c12581ef0045579f/$FILE/434%20PM%20Nyttoanalys%
20nya%20gang%20och%20cykelbroar%20over%20Gota%20alv.pdf 
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1.3.2.2 Barriäreffekter 

En betydande positiv effekt, som endast delvis fångas i den 
samhällsekonomiska kalkylen, är att älvens barriäreffekt minskar. Den 
minskade barriäreffektens påverkan på restider inkluderas i kalkylen, men 
barriärminskningen påverkar även fotgängares och cyklisters upplevelse av att 
röra sig och vistas i älvrummet. Det är sannolikt att en ny gång- och cykelbro 
ökar älvrummets attraktivitet, vilket skapar upplevelsemässiga nyttor. En 
eventuell negativ barriäreffekt kan uppstå till följd av de ökade gång- och 
cykelflöden som en ny förbindelse över älven kan generera. Ett ökat flöde av 
cyklister som färdas i hög hastighet längs älven kan medföra en barriär för 
personer som önskar vistas i älvrummet. De positiva effekterna av att 
tillgängliggöra älvrummet bedöms dock överstiga de negativa effekterna.  

1.3.2.3 Påverkan på riksintresse för sjöfart på farled 955 (Göta Älv) 

En ny gång- och cykelbro påverkar riksintresset för sjöfart på farleden Göta 
Älv. Framförallt påverkar bron Vänersjöfarten. Redan idag behöver 
Vänersjöfarten anpassa sig till Hisingsbrons öppningstider, och utgångspunkten 
är att den nya gång- och cykelbron ska vara öppningsbar och att 
öppningsfrekvensen ska anpassas så att negativa effekter för Vänersjöfarten 
minimeras. Påverkan på riksintresset för sjöfart bedöms emellertid vara negativ, 
eftersom sjöfarten kommer att behöva beakta ytterligare en förbindelse.  

1.3.2.4 Påverkan på övriga sjöfartsintressen 

Gång- och cykelbron kan även få viss negativ påverkan på andra 
sjöfartsintressen. Det rör sig bland annat om åtkomst till kajer, passager in i 
Lilla Bommens gästhamn och kollektivtrafiken på älven.  

Om en ny bro kommer till stånd är det sannolikt att färjetrafikeringen mellan 
Stenpiren och Lilla Bommen behöver dras in. I dagsläget är det den sträcka av 
Älvsnabben med minst antal resenärer, varför påverkan inte bedöms bli 
betydande.  
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Figur 14. Antalet resenärer per vardagsdygn, Älvsnabben och Älvsnabbare, år 2019. 
Älvtrafik Göteborg – delleverans FÖP inom utredning av färjeförbindelser över och längs 
Göta Älv.  

Hur övriga sjöfartsintressen påverkas är svårt att fastställa i det här skedet av 
projektet, men det är sannolikt att tillgängligheten till kajer och passager in till 
Frihamnen kommer att påverkas negativt av bron. Ambitionen är att projektet, 
efter ett inriktningsbeslut, kommer att ha fördjupad dialog med sjöfartsintressen 
som påverkas, och arbeta för att minimera de negativa effekterna.  

1.3.2.5 Påverkan på riksintresse för kulturmiljö 

Fastlandssidan, där bron är tänkt att ansluta, omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård. Det innebär sannolikt att hänsyn behöver tas till riksintresset. 
Effekten bedöms dock som liten, då påverkan främst kommer att röra placering, 
anslutning och utformning av bron.  
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Figur 15. Områden av riksintresse för kulturmiljövård (rött), hamn (ljusblått) och sjöfart 
(mörkblått) 

1.3.2.6 Sammanfattning övriga effekter 

I tabellen nedan sammanfattas effekter som inte ingår i den 
samhällsekonomiska kalkylen. De positiva effekterna består av minskad restid 
och minskat avstånd för cyklister och fotgängare, förbättrad hälsa, minskad 
kostnad för drift av Älvsnabbare, ökad trafiksäkerhet i korsningar samt effekter 
på stadsbyggnad och barriärer i staden. Effekten för fotgängare, hälsoeffekten, 
stadsbyggnadseffekterna samt minskad kostnad för drift av Älvsnabbare 
bedöms vara de största positiva effekterna. 

De negativa effekterna av en gång- och cykelbro består av påverkan på olika 
sjöfartsintressen samt påverkan på riksintresse för kulturmiljö.  

Miljöeffekten samt effekten på trängsel- och trafikeringskostnader för bil och 
kollektivtrafik bedöms vara positiva, men då överflyttningen från andra 
trafikslag beräknas vara relativt marginell bedöms effekten vara liten.  
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Övriga effekter Positiv 
effekt 

Liten 
effekt 

Negativ 
effekt 

Effekter som inte 
kvantifierats 

   

Cyklister (delvis)    
Fotgängare    
Hälsa    
Kostnad för drift av 
Älvsnabbare    

Miljö    
Trafiksäkerhet (korsningar)    
Trängsel- och 
trafikeringskostnader    

Effekter som saknar 
värdering 

   

Stadsbyggnad och 
exploatering    

Barriär    
Påverkan på riksintresse för 
sjöfart    

Påverkan på ytterligare 
sjöfartsintresse    

Påverkan på riksintresse för 
kulturmiljö    

Tabell 4. Övriga effekter som ej kvantifierats i den samhällsekonomiska kalkylen. 

 

 

  



 

Samhällsekonomiska effekter av ny gång- och cykelbro 21 (23) 
Göteborgs Stad, Trafikkontoret 2021-01-12 

2 Sammanvägd 
samhällsekonomisk 
bedömning 
En ny gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen bedöms 
medföra både nyttor och kostnader. Kostnaderna består primärt av investerings- 
och driftskostnader, och har inkluderats i den samhällsekonomiska beräkningen. 
Därutöver tillkommer vissa kostnader för framförallt sjöfartsintressen, vilka inte 
kvantifierats. Gällande den nya förbindelsens nyttor är det endast cyklisternas 
restids- och trafiksäkerhetsnyttor som beräknats. Även om beräkningen av 
cyklisternas restidsnyttor är förenade med vissa osäkerheter bedöms 
beräkningen ge en god indikation på den ungefärliga storleksordningen på 
nyttorna.  

Bron bedöms emellertid ge upphov till andra stora positiva effekter, som av 
olika skäl inte har kunnat beräknas, dels beroende på osäkerheter, dels beroende 
på att värdering saknas.  

Att endast basera den samhällsekonomiska bedömningen av en ny bro på 
effekten för cyklister innebär att nyttorna underskattas, och att den 
sammanvägda bilden av cykelbrons effekter blir missvisande. I det här kapitlet 
görs därför en bedömning av cykelbrons samhällsekonomiska lönsamhet, 
baserat både på kvantifierade effekter och övriga effekter.  

Bedömningen av de övriga effekterna, de effekter som inte ingått i 
kvantifieringen, är att de positiva nyttorna påtagligt överstiger de negativa. Det 
primära skälet är att de positiva, ej beräknad effekterna, omfattar betydligt fler 
resenärer och invånare än de negativa effekterna. Förbättrad möjlighet att gå 
över älven och ökad tillgång till älvrummet bedöms komma en stor mängd 
personer till del. Effekten på sjöfartsintressen av en ny förbindelse över älven 
antas visserligen vara negativ, men den ökade samhällsekonomiska 
transportkostnaden bedöms vara relativt låg, bland annat eftersom fartygen 
redan idag behöver anpassa sig till flera andra broförbindelser. Sammantaget 
medför detta att den samhällsekonomiska lönsamheten är underskattad om man 
endast beaktar effekterna för cyklister. 

Nedan presenteras en sammanvägd samhällsekonomisk bedömning, där såväl 
kvantifierade som ej kvantifierade nyttor ingår.  

Investeringskostnad 600 mkr 700 mkr 800 mkr 900 mkr 1 000 mkr 
Cykeltrafikutveckling 

enligt historisk 
utveckling 

Lönsam Svagt lönsam Osäker 
lönsamhet Svagt olönsam Olönsam 

Tredubblad cykeltrafik 
mellan år 2011 och år 

2035 
Lönsam Lönsam Svagt lönsam Osäker 

lönsamhet Svagt olönsam 

Tabell 5. Sammanvägd samhällsekonomisk bedömning av ny gång- och cykelbro 
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Enligt den sammanvägda bedömningen bedöms en ny bro med 
investeringskostnad upp till 700 miljoner kronor vara samhällsekonomiskt 
lönsam. Med en investeringskostnad på 800 miljoner bedöms också lönsamhet 
kunna erhållas. Vid högre investeringskostnader, framförallt om 
cykeltrafikutvecklingen inte blir högre än den historiska, kan det vara svårt att 
få samhällsekonomisk lönsamhet. 
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I november 2020 genomförde Infra Action på uppdrag av trafikkontoret en 
osäkerhetsanalys enligt successivkalkylprincipen för en ny gång- och cykelbro 
över Göta älv, mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. 

I detta dokument har materialet från det arbetet sammanställts. Dokumentet 
innehåller följande delar: 

• Moderatorsrapport s. 3
• Kalkylsammanställning nivå 1 s. 5
• Beslutsdiagram (S-kurva) s. 6
• Kalkylförutsättningar november 2020 s. 7

Syftet med arbetet var att få en tidig kostnadsskattning av projektet samt att 
identifiera de största riskerna i projektet. De redovisade kalkylförutsättningarna 
ska inte ses som ett facit för fortsatt arbete, utan redovisas med syftet att det ska 
vara tydligt vad kalkylarbetet har utgått ifrån. Fortsatt arbete kommer att förfina 
både beskrivningen av anläggningen och ta fram nya kostnadskalkyler. 
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Moderatorrapport successivkalkyl ny GC-bro över Göta Älv 

Bakgrund 

Successivkalkylen skulle genomföras i mycket tidigt skede då många vägval kvarstår i projektet. Då 

projekterande konsult inte var utsedd och mängder inte kända fick vi anpassa metodiken något utefter vad 

som var kalkylerbart. För att få till en relevant kalkyl tog vi tidigt beslutet att genomföra en del av kalkylen 

som en diskussion istället för med dolda bud. Till detta kom ett par mycket kostnadsdrivande osäkerheter; 

risk att Trafikkontoret blir klassad som verksamhetsutövare på den mycket förorenade fastigheten på norra 

älvstranden (kostnadsrisk ca 500 mkr enligt utredning gjord av Relement) samt efterföljande risk för 

alternativ brosträckning och angöring på norra älvstranden. Dessa båda risker valde vi att inte ta med i 

kalkylen utan istället hantera separat.  

Osäkerhetsanalysen för ny GC-bro över Göta Älv var planerad att genomföras 3:e november 2020 genom 

ett fysiskt möte. Då Folkhälsomyndigheten bara dagarna innan införde särskilda lokala restriktioner för 

Västra Götaland som omöjliggjorde detta fick projektledare och moderatorer snabbt försöka hitta en 

alternativ lösning.  

Metodik och kalkyldag 

Tillvägagångssättet blev att dela upp successivkalkylen i tre olika delar, med olika deltagare och vid olika 

tillfällen. Den 3:e november började först med en diskussion via Teams tillsammans med andra 

förvaltningar i staden för att få mer input till projektet och kalkylen. Deltagande fanns från Trafikkontoret, 

Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret.  

Därefter utfördes en successivkalkyl för själva bron under samma dag via Teams. Det var en väl sammansatt 

grupp av branschpersoner där samtliga hade god erfarenhet av brobyggande. Ett flertal deltagare hade 

även direkt erfarenhet av tidigare utredningar kring en bro över Göta Älv. Då projektet är i mycket tidigt 

skede och uppgifter om exempelvis brotyp och brons utformning liksom kalkylerbara mängder ännu ej är 

framme valde vi att genomföra brokalkylen som en diskussion istället för med dolda bud. Vår uppfattning 

är att diskussionen ledde fram till realistiska och väl förankrade kalkylkostnader, speciellt för de troliga 

nivåerna. Däremot kan avsaknaden av dolda bud ha påverkat spridningen mellan min och max något 

genom att de högsta och lägsta kostnaderna blev mindre extrema.  

Som tredje och sista steg utfördes en successivkalkyl via Teams för resten av kostnadsposterna den 24:e 

november. Vi var en väl sammansatt grupp av branschpersoner som var noga utvalda där de flesta inte 

tidigare hade varit delaktiga i projektet och kom till övningen med helt färsk bild för uppgiften.  

Projektledare Emma Josefsson inledde med en kortare projektintroduktion varpå vi gick igenom vad en 

osäkerhetsanalys enligt succesivprincipen innebär. Här beskrev moderatorn Johan hur vi gemensamt skulle 

tänka när vi bedömde de olika blocken samt att han förklarade matematiken bakom metoden.  

Därefter gick vi igenom planeringsreferensen för kalkylen så att alla skulle ha rätt bild av projektet som 

helhet och vad som ska kalkyleras på varje post. Revideringar gjordes i den sedan tidigare framtagna 

presentationen och vi skrev tydligt ner respektive förändring per block samt vad som ingick och inte ingick. 

Vi hade diskussioner om byggbarhet och metodval så att alla i gruppen verkligen hade samma bild av vad 

som skulle utföras och vilken tidshorisont detta beräknades ske. Genom input av deltagarna fick vi även 



mer information om eventuell påverkan från andra närliggande projekt samt erfarenhetsåterföring av 

projekt av liknande typ.  

När detta var klart tog vi fram de generella osäkerheterna/omvärldsfaktorer och började penetrera dessa. 

Vi hade en enkel brainstorminguppgift för att sedan skriva ner detta i vårt block nummer 10 som senare 

skulle bedömas. 

Gruppen bedömde inte block 6.2 – Byggnadsverk, då detta hade blivit kalkylerat vid tidigare tillfälle. De 

bedömda siffrorna var dock införda i kalkylen och presentationen för alla att ta del av.  

Utfall kalkyl 

Efter att samtliga block 1-10 bedömts landade kalkylen på 677 miljoner kronor och en standardavvikelse på 

12% och 78 miljoner upp ner, vilket visualiseras i s-kurvan. Kalkylvärdet innan de generella osäkerheterna 

landade på 563 miljoner kronor och en standardavvikelse om +- 51 kronor och 9%.  

Kalkylen visade på följande viktade medelkostnader (vilket innebär en sannolikhet på 50% att ej överskrida 

kalkylen): 

• Byggherrekostnader 110 mkr 

• Mark- och fastighetsinlösen 19 mkr 

• Miljöåtgärder 30 mkr 

• Byggnadsverk 346 mkr 

• Väganläggning 51 mkr 

• Projektunikt 7,5 mkr 

Att mycket är okänt i projektet synliggörs i utfallet av de generella osäkerheterna där samtliga delar i 

kalkylen bidrar till en fördyrning av projektet på totalt 113,8 mkr i viktat medel samt en ökad osäkerhet i 

form av högre standardavvikelse.  

Nästa steg 

Kvarstående större risk som behöver utredas närmare är: 

• Risken att bli klassad som verksamhetsutövare på fastigheten på norra älvstranden vilket kan

medföra krav på sanering till en uppskattad kostnad av 500 msek. En konsekvens för att undvika

detta kan innebära en förändrad dragning av bron, med en annan angöringsplats på norra

älvstranden och en betydande förlängning av bron.

Nästa steg i processen är att påbörja arbetet med framtagning av Genomförandestudie (GFS) och då även 

komma i mål med de största riskerna gällande brosträckning och miljörisken. Vidare kommer en GFS också 

kunna minska osäkerheten kring några av de större kostnadsposterna i projektet, som exempelvis längd på 

ledverk, brons utformning samt brotyp. 

Johan Lundh 

2020-12-17 



Objektnr/-namn:   / Prisnivå:        2020-11 Distrikt:      
Åtgärdsnr/-namn:   / Upprättad:     2020-11-24 Projektledare: 
Uppdragsnr/-namn:   / GC Bro över Göta älv Rev.datum:    Dokumentationen upprättad av: Johan Lundh
Skede:      

Kalkylsammanställning nivå 1 OBS fyll endast i Anmärkningar här MIN, TROLIGT och MAX fylls i på fliken "Bud"

Kostnadsbedömning alla år

B
L

O
C

K

BESKRIVNING MIN (mkr) TROLIG MAX (mkr)

VIKTAT 

MEDEL

ANDEL

AV

MEDEL

% STD.AVV. VARIANS

PRIO/ 

KALKYL-

RISK ANMÄRKNING

1 Projektadministration 10 27 70 32,3 5% 13 166 3%

2 Utredning och planering 2 14 40 16,8 2% 8 67 1%

3 Projektering 3 38 135 50,5 7% 28 806 13%

4 Mark- och fastighetsinlösen 0 1 90 19,2 3% 19 375 6%

5 Miljöåtgärder 8 20 80 29,8 4% 15 240 4%

6

MARK & ANLÄGGNINGSARBETEN INKL GEOTEKNIK, 

KANALISATION SAMT BYGGNADSVERK

6.2 Mark- och anläggning Byggnadsverk

6.2.1 Byggnadsverk bro 119 148 185 149,6 22% 14 201 3%

6.2.2 Öppningsbar del inklusive maskineri 50 80 110 80,0 12% 13 166 3%

6.2.3 Ledverk 56 102 138 100,0 15% 18 311 5%

6.2.4 Övrigt (kabelflytt, erosionsskydd och motfyllning) 8 15 28 16,2 2% 4 18 0%

6.4 Väganläggning 14 53 82 51,0 8% 15 214 4%

8     Projektunika åtgärderinkl. Arkeologi & DoU 0 6 20 7,5 1% 4 18 0%

9 Överlämnande & avslut 1 9 25 10,5 2% 5 27 0%

10 GENERELLA OSÄKERHETER 

10.1     Lokalt marknadsläge / externa resurser -50 16 160 31,9 5% 45 2 040 34%

10.2 Lagar och regler -10 4 75 15,8 2% 18 334 5%

10.3     Trafikkontoret / projektetorganisationen -10 11 70 19,0 3% 17 296 5%

10.4 Opinion / omvärld / politik 0 2 80 17,6 3% 17 296 5%

10.5 Oväntade händelser i byggskedet -5 17 100 29,4 4% 23 510 8%

BRUTTOKOSTNAD 50 % SANNOLIKHET (mkr): 677 100% 78 6 085 100%
OSÄKERHET 1-STD.AVV. (mkr): +/- 78

OSÄKERHET 1-STD.AVV. (%): +/- 12%

KOSTNAD

Filnamn: GC bro kalkyl färdigställd.xlsx
Flik: Kalkylsammanställning sida1(1)



Objektnr/-namn:   / Prisnivå:        2020-11
Åtgärdsnr/-namn:   / Upprättad:     2020-11-24
Uppdragsnr/-namn:   / GC Bro över Göta älv Rev.datum:    

Distrikt:      
Projektledare: Emma Josefson, trafikkontoret
Dokumentationen upprättad av: Johan Lundh, Infra Action

Skede:      

BESLUTSDIAGRAM (S-kurva)
957

Bedömd

kostnad
1 Std.avv

878 99,0%

+/- 11,5% 830 97,0%

677 mkr 78 mkr 810 95,0%
778 90,0%
759 85,0%
744 80,0%
720 70,0%
677 50,0%
658 40,0%
634 30,0%
611 20,0%
595 15,0%
576 10,0%
544 5,0%
525 3,0%
476 1,0%

* Diagrammet avser sannolikhets intervallet 1-99%

* 50% fraktilen innebär att det är 50% sannolikhet att en projekt budget på 677 mnkr räcker.
Det är således 50 % sannolikhet att budgeten överskrids.
50% fraktilen innebär att det är 50% sannolikhet att en projekt budget på mnkr räcker.  
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mnkr

Kalkylerat medelvärde
50% = 677 mnkr
Stdavv = 78 mnkr 

85% = 755 mnkr 

15% = 599 mnkr

Filnamn: GC bro kalkyl färdigställd.xlsx
Flik: S-kurva Sida 1 (1)



Hållbar stad – öppen för världen

Osäkerhetsanalys enligt 
successivprincipen
Gång- och cykelbro över Göta älv



Hållbar stad – öppen för världen

Agenda för dagen

• 08:30 – 09:00 Introduktion
‒ Syfte med dagen och Presentationsrunda
‒ Projektintroduktion

• 09:00-11:00 Metod, kalkylförutsättningar samt kalkyl
‒ Genomgång av metoden 
‒ Genomgång av förutsättningar för analys 
‒ Kalkyl Block 1-9

• 11:00-11:45 Generella osäkerheter samt kalkyl
‒ Genomgång generella osäkerheter
‒ Kalkyl generella osäkerheter

• 11:45-12:00 Summering och avslutning
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Syfte med dagen och presentationsrunda 

Syfte
Att med hjälp av fler olika kompetenser ta fram och kvalitetssäkra en grov 
kostnadsbedömning i tidigt skede för GC-Bro över Göta Älv och identifiera 
osäkerheter. 

Då projektet är i tidigt skede är ingen projektering gjord vilket innebär att 
mängder och volymer i många fall ej är kända. Kalkylen ska sätta fingret på 
de största osäkerheterna i projektet. 
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Deltagare

2020-11-24 – Alla delar utom block 6.2
Emma Josefson Trafikkontoret
Johan Lundh Infra Action
Otto Stenvall Infra Action
David Hermansson GFS Konsult
Jan Bengtsson JB Byggkonsult
Johan Edin Infra Action
Kristoffer Ekholm Ekholm & Ekholm
Leif Jendeby Cowi
Margaretha Rhodin Infra Action

2020-11-03 – Block 6.2
Emma Josefson
Johan Lundh
Jan Bengtsson
Johan Edin
Kristoffer Ekholm
Leif Jendeby
Roul Jonsteg
Thomas Darholm

Trafikkontoret
Infra Action
JB Byggkonsult
Infra Action
Ekholm & Ekholm 
Cowi
Roul Jonsteg Projektledning 
Cowi
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Bakgrund
• 2009 – avslag på 

tillståndsansökan om gång- och 
cykelbro mellan Packhuskajen 
och Hugo Hammars kaj

• 2016 – tillstånd att bygga 
Hisingsbron med segelfri höjd 
om 12/27 m

• 2016 – förnyad diskussion och 
uppdrag om gång- och 
cykelförbindelser över Göta älv

• 2020 – arbete för att ta fram 
underlag för beslut om 
genomförandestudie
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Varför?

Nyttor: Trafikalt Sammankopplande Upplevelsemässigt
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Mål och syfte med en gång- och cykelbro

Syftet med en gång- och cykelbro är 
att skapa ett mer finmaskigt och 
sammanhängande gång- och 
cykelnät över Göta älv, som ur detta 
perspektiv är en stor barriär.
Vidare är syftet att möjliggöra för ett 
mer hållbart resande i centrala 
Göteborg och på så sätt bidra till 
stadens mål om att Göteborg år 2050 
har en hållbar och rättvis utsläppsnivå 
av växthusgaser.

En gång- och cykelbro bör:
1. Bidra till ett mer hållbart resande i centrala

Göteborg
2. Utgöra en gen och effektiv tvärlänk i det

göteborgska gång- och cykelnätet
3. Genom sin placering bidra till en mer

sammanhållen stad och knyta samman stadsdelar
4. Genom sin placering och utformning bidra till en

positiv/förbättrad upplevelse av älvrummet
5. Inte påtagligt skada sjöfartens intressen
6. Vara kostnadseffektiv i både investerings- och

driftskedet
7. Under byggnation och driftskede minimera sin

påverkan på klimatet



Hållbar stad – öppen för världen

Processen – här är vi nu

Trafikkontoret har under genomförda studier inte kunnat konstatera att 
kostnaderna för en gång- och cykelbro är orimliga i relation till nyttorna, 
vilket innebär att trafikkontorets rekommendation är att arbetet bör 
fortsätta.

Inriktningsbeslut – beslut i tidigt skede om inriktning 
för det fortsatta planeringsarbetet avseende innehåll, 
tid och ekonomi. 

Fånga
behov

Välja 
åtgärd

Genom-
förande-
studie

Projekt-
ering Byggnation Drift/ 

Nyttjande

Genomförandebeslut – beslut om fastställande av 
ramar för innehåll, tid och ekonomi inför ett fortsatt 
genomförande.

I G
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Översikt Anslutning till 
DP Pumpgatan

Anslutning till 
befintlig gc-bana
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Förutsättningar för analys 
Anläggning/omfattning:
GC-Bro med anslutningar

Tidsavgränsning: 
Ingen tid för genomförande är satt. Politiskt önskvärt i närtid.

Syftet med analysen:
‒ Att med hjälp av fler olika kompetenser ta fram och kvalitetssäkra en grov 

kostnadsbedömning i tidigt skede för GC-Bro över Göta Älv och identifiera osäkerheter.
‒ Beslutsunderlag till start av GFS, beslutsprocess påbörjas i februari i Trafiknämnden.

Analysmål:
Analysen ska resultera i en bedömd investeringskostnad för en fullt färdig anläggning. 
Beroende på tidigt skede och många osäkerheter ska analysen innefatta en stor 
kostnadsspridning. 

Nuvarande status:
Förberedelse av inriktningsbeslut till kommunfullmäktige
Inför GFS
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Forts…

Förutsättningar för analys 
Fasta förutsättningar:
 Projektets investeringskostnad ska uttryckas i prisnivå 2020-11.
 Kalkylen är en bruttokostnadskalkyl utan hänsyn till finansiering.
 Force majeure ingår inte (t.ex. jordbävning och naturkatastrof).
 Moms ingår inte.
 Inga underhållskostnader tas med efter avslutat projekt
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Kalkylstruktur

GC-Bro Göta älv

1-3 och 9
Byggherrekostnader

4
Mark och 

Fastighetsinlösen
5

Miljöåtgärder
6

Mark och anläggning
inkl geoteknik och 

byggnadsverk

8
Projektunikt

10
Generella osäkerheter
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Kalkylstruktur - Ordning

6.2
Byggnadsverk 

(Bro)

6.4
Mark & 

anläggning

5
Miljöåtgärder

8
Projektunikt

4
Mark & 

fastighets-
inlösen

1-3 & 9
Byggherre-
kostnader

10
Generella 

osäkerheter

Utfört 
2020-11-03



Hållbar stad – öppen för världen

Block 1 - Projektadministration
Kostnader för att leda projektet från start av planläggningsarbetet till färdigställd anläggning. 
Kostnaderna kommer från den egna organisationen samt för de upphandlade konsulter som 
ingår i byggherrens organisation. Avser resurser som leder och samordnar arbetet.

Omfattning:
• Byggherrekostnad under etappvis utbyggnad

Projektadministration
• Projektledare, projektingenjör, byggledare, projekteringsledare, projektadministratörer,

arbetsmiljösamordnare, säkerhets- och miljökoordinatorer, upphandlare/inköpare, o
likn.

• Övergripande teknikstöd. Avser interna resurser inom TK, även konsulter.
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Block 2 - Utredningar
Alla kostnader som förekommer vid ytterligare utredning under byggtiden.
Kostnader för att utreda och planera anläggningen enligt den fysiska planläggningsprocessen. Block 
2 avser resurser för genomförande av det konkreta arbetet, vanligtvis upphandlad utredningskonsult 
dvs. alla resurser för utredning och planering exkl. ledningsfunktionerna i block 1.

Omfattning, exempel:
• Miljöprovtagning
• Arkitekttävling
• Tekniska utredningar för val av tekniska lösningar, avser kostnader för att genomföra utredningen.

(detaljprojektering i block 3)
• Miljöutredningar:

‒ Knölnate i Kvillebäcken
‒ Påverkan på miljökvalitetsnormerna gällande vattenkvalitet, fisk och musselvatten
‒ Fladdermöss – utredning

Tillståndsärenden, exempel:
• Tillstånd för vattenverksamhet (Miljödom), (tunnlar) (2-4 år)
• Detaljplaner, bygglov, rivningslov
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Block 2 - Fortsättning

2.1 Planerings/analysfas (konsultens planeringsfas) 

2.2 Samrådsunderlag 

2.3 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 

2.4 Samrådshandling inkl. samråd

2.5 Miljökonsekvensbeskrivning [MKB] 

2.6 Granskningshandling 

2.7 Allmänhetens granskning inkl. granskningsutlåtande >1 månad

2.8 Länsstyrelsen tillstyrkan

2.9 Fastställelsehandling / Laga kraft

2.10 Fastställelseprövning

2.11 Överklagan och handläggning hos Mark- och miljödomstolen (MMÖD) 

2.12 Vattenverksamhet, tillstånd 

2.13 Arkeologi 
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Block 3 - Projektering

Kostnader för att projektera en anläggning, avser BH/FU- och byggskedet exkl. 
ledningsresurser i block 1 och utrednings- och planeringsresurser i block 2.

Med projektering avses framtagning av detaljerade tekniska beskrivningar och ritningar i syfte 
att beskriva anläggningens utförande och hur den ska byggas. 

Omfattning:
• Projekteringskostnader

ÄTA:
• Under detta kalkylblock skall omfattningen av ändring och tilläggsarbeten uppskattas -

Schablonkostnad
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Block 4 - Mark- och fastighetslösen 
Här redovisas alla kostnader som uppstår i samband med att mark och fastigheter måste köpas 
in. Kostnaderna är indelade i interna kostnader och externa kostnader som mark-, fastighets-
och verksamhetsärenden. Här ingår kostnader för markförhandlare. Inkl avverkningskostnader 
och intäkter av virkesförsäljning. 

Omfattning av inlösen av fastighet/näringsfastighet
• 2 700 kvm (lågt räknat) på ÄUAB:s fastighet – Bör vara nollsummespel för staden, kan

dock belasta projektet.
• 800 kvm (lågt räknat) på Fastighetskontorets landfastighet (Casinobryggan) – Ingen

kostnad för marklösen
• FK äger vattenfastigheten, ÄUAB har servitut på del av fastigheten för hamnverksamhet
• Kostnader för fastighetsförrättning tillkommer
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Block 5 – Miljöåtgärder
Här redovisas kostnader som berör byggande/genomförande (fysiska åtgärder) av en 
anläggning som har en specifik anknytning till miljöåtgärder t ex buller, vibrationer, sanering, 
deponier, miljöprover, förorenad mark, kompensationsåtgärder, omhändertagande av miljöfarligt 
avfall och kablar
Under detta block ska endast merkostnaderna för de miljörelaterade åtgärderna tas upp.
Omfattning:
• Buller:

‒ Åtgärder vid pålning som borrning, dämpning eller ramp up
(mjukare slag först som varnar fiskarna)

‒ Inget buller under sommarhalvåret och nattetid
‒ Temporärt bullerplank mot Casinot och Kajskjul samt möjligen

mot Hotell och Otterhällan

• Kemikalier och material:
‒ Vanligt förekommande föroreningar, PAH och metaller på land.
‒ Ca 2 500 kvm

• Vibrationer:
‒ Riskanalys, besiktning och vibrationsmätning av närliggande fastigheter.

• Natur/Kulturmiljö:
‒ Eventuell anpassning av belysning pga fladdermöss

• Förorenade områden:
Det finns potentiellt förorenade områden.
‒ Omhänderta muddermassorna, kostnad 5 – 10 Mkr
enligt rapport

• Dokumentera markarbeten och miljöåtgärder
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Block 6 – Mark & anläggning samt byggnadsverk
- Avser kostnader relaterade till byggnation av GC-bro

Omfattning:
• Bedömningen skall försöka hållas materialoberoende. 

Det skall finnas möjlighet för en broöverbyggnad av 
stål, trä, betong eller fiberkomposit. 
‒ En stålbro klarar långa spännvidder och är lättare 

än betong
‒ En betongbro kan klara långa spännvidder men 

har hög vikt
‒ En trä eller kompositbro klarar kortare 

spännvidder men är avsevärt lättare än stål och 
betong.

• Bron kan antingen utformas som en ”enkel” 
konstruktion utan arkitektonisk utformning eller som 
en fullt gestaltad konstruktion enligt en ev. 
arkitekttävling.

• Ledverkens kapacitet är inte beslutad och 
bedömningen behöver ta höjd för både hög och låg 
kapacitet

• Anläggningen (inklusive gc-väg på brobank) ska klara 
en vattennivå på +2,5 m

Önskvärda fysiska/tekniska egenskaper för en 
gång- och cykelbro – från 
planeringsförutsättningarna 
I arbetet har ett antal önskvärda fysiska och tekniska egenskaper för en 
gång- och cykelbro framkommit, listade nedan. Dessa ska inte ses som 
exakta värden, utan som utgångspunkter vid fortsatt arbete. 

• Segelfri höjd kring 6-7 m som ger bekväm lutning på bron för gående 
och cyklister, samtidigt som majoriteten av alla fritidsbåtar och stor del 
av arbetsfartyg kan passera bron utan att behöva öppning. 

• Bredd på bron om minst 4 m för gående och 4 m för cyklister som ger 
god komfort under resan och plats för olika sorters fordon som idag 
trafikerar cykelbanor. Gående och cyklister bör vara tydligt skilda från 
varandra för att undvika olyckor. 

• En effektiv klafflösning som ger snabba öppningar och hög 
driftssäkerhet. Bron bör i öppet läge ha en fri högsta höjd. 

Utöver dessa punkter ska målen och syftet med en gång- och cykelbro vara 
vägledande i fortsatt arbete. 
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Block 6.2 – Byggnadsverk

Omfattning forts:
Uppskattade mängder för analyserat broläge
• Överbyggnad bro: 330m (konstruktion,

beläggning, räcke, stolpar) (2 640 kvm)
• Grundläggning bro:

‒ Antal brostöd 11-18 stycken (32 – 18m
spännvidd)

‒ Pålning skall antas
• Öppningsbar bro inkl. maskineri och styrsystem:

45m spännvidd
• Ledverk
• Övriga kostnader
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Bef. Mark norra sidan

Bef. Mark södra sidan

Block 6.2 - Byggnadsverk
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Exempel på klaffbro - Olidebron, Trollhättan 
(från www.sting.nu)

Block 6.2 – Byggnadsverk

Exempel på klaffbro – D+W från designtävling 
för gc-bro över Göta älv 2006
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Exempel på sektion för bro

Från Swecos kostnadsbedömning 2018 för 
gc-broar över Göta älv. Betongbro. 

Från GFS för Ågrändsbron 2020. Stålbro.

Från TräGuiden.se. Träbro. 
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Block 6.2 – Byggnadsverk
Utfall kalkyl 2020-11-03:

Min Trolig Max
Bron (2 640 kvm) 118 800 tkr 147 840 tkr 184 800 tkr

Öppningsbar del inkl maskineri 50 000 tkr 80 000 tkr 110 000 tkr

Ledverk per meter inkl ev. angöringsbrygga (400 - 600 m) 56 000 tkr 102 000 tkr 138 000 tkr

Rivning och återuppbyggnad av kaj 20 m 1 000 tkr 9 000 tkr 12 000 tkr

Ramp vid NÄS 1650 kvm inkl. 880 kvm GC-Väg inkl förstärkning 8 800 tkr 17 600 tkr 26 400 tkr

Ramp SÄS, 80 m, 640 kvm 3 200 tkr 19 200 tkr 25 600 tkr

Ny brygga SÄS, ersätta casinobryggan, 10x40 m 0 4 000 tkr 8 000 tkr

Extra - diskussion

Erosionsskydd (4 000 m3) 2 800 tkr 4 000 tkr 5 200 tkr

Kabelflytt 2 000 tkr 5 000 tkr 10 000 tkr

Motfyllning (5 - 10 000 m3) 3 500 tkr 6 000 tkr 13 000 tkr

Summa Extra 8 300 tkr 15 000 tkr 28 200 tkr

Totalt 246 100 tkr 394 640 tkr 533 000 tkr

6.2.1 i kalkylen

6.2.2 i kalkylen

6.2.3 i kalkylen

Del av 6.4 i kalkylen

Del av 6.4 i kalkylen

Del av 6.4 i kalkylen
Del av 6.4 i kalkylen

6.2.4 i kalkylen
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Block 6.4 – Mark & anläggning

Omfattning forts:
Uppskattade mängder för analyserat broläge
• Broramp: SÄS 80 m (konstruktion, beläggning, 

räcke, stolpar) (480 kvm)

• Brobank: NÄS 110 m (konstruktion, beläggning, 
räcke, stolpar) (1 650 kvm inkl 880 kvm GC-väg)

• GC-väg NÄS 95 m (beläggning, räcke, stolpar) 
(760 kvm)

• Rivning och ny kaj anslutning NÄS, 20 m
• Övriga kostnader
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Bef. Mark norra sidan

Bef. Mark södra sidan

Block 6.4 – Mark & 
anläggning
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Block 8 – Projektunika åtgärder / (Arkeologi)
Här redovisas kostnader för arkeologisk slutundersökning (kräver lagakraftvunnen vägplan eller 
markägares medgivande).

Projektunika åtgärder
Med projektunika åtgärder avses extraordinära åtgärder som krävs för projektets genomförande och 
som inte har direkt koppling till den tekniska anläggningen/entreprenadarbetena och som i väsentlig 
grad stör nyckeltalsjämförelse mellan olika projekt.

Omfattning:
Väntbrygga/kaj (fritidsbåtar)
Angöringsbrygga för lastfartyg
Trafikledningssystem för sjöfart
…



Hållbar stad – öppen för världen

Block 9 - Överlämning
Här redovisas kostnader som specifikt anknyter till färdigställande av projektet. 
Kostnader för att utifrån bygghandlingar upprätta fullständiga förvaltningshandlingar, 
relationshandlingar mm enligt gällande regelverk.
Omfattning: 
Exempelvis…

• Fastighetsbesiktning
• Slutbesiktning 
• Garantibesiktning
Handlingar:
Exempelvis…

• Relationshandlingar
• Förvaltningshandlingar
• Drift och underhållsinstruktioner för anläggning
Åtgärder under garantitid:
• Extra besiktningar och utredningar.
• Observera! Eventuella fysiska åtgärder som inte faller under entreprenörens 

garantiåtagande ska redovisas under resp block 5-7.
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Block 10 - Generella Osäkerheter

10.1 Lokalt marknadsläge / resurser & mtr

Beskrivning: Konjunktur, förändrad konkurrens, entreprenadformer, tillgång till externa resurser, 
personalomsättning, materialpriser.

Troligt scenario: Vi får tillräckligt anbudskonkurrens. Tillgången till kompetenta entreprenörer och 
konsulter finns. Det innebär att resursbehovet är tillgodosett och vi får det material vi 
behöver.

Möjlighet: Nya entreprenörer dyker upp som ger ökad konkurrens. En av orsakerna kan vara att 
det blir lågkonjunktur. En annan orsak är att det är ett prestigeprojekt som Trafikkontoret 
marknadsfört väl. Det finns således ett stort intresse för att medverka.

Hot:
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10.2 Lagar och regler

Beskrivning: Nya lagar (EU/Svenska) Ny praxis/prejudikat. Nya krav på arbetsmiljö och säkerhetskrav. Nya 
föreskrifter och standarder. Förändringar avseende formella krav, detaljplaneprocessen, 
tillstånd, överklagningar.

Troligt scenario: Dagens lagar och regelverk gäller under hela projekttiden. Erforderliga tillstånd erhålls med 
normala problem. Hanterbar handläggning av överklagande från 3: dje part

Möjlighet: Vi får förenklade krav och dispenser från vissa lagar och regler. Snabb handläggning och beslut 
av överklagande.

Hot: Lång handläggningstid hos olika tillsynsmyndigheter. Ändrad lagstiftning innebär mer 
omfattande regelverk. Många överklaganden med lång handläggningstid.
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10.3 Trafikkontoret/Projektet

Beskrivning: Beslut om tidigare-/senareläggning. Finansieringen ändras. Ändringar i 
projektorganisationen. Omorganisation inom Kommunen. Interna beslutsprocesser. 
Projekteringens kvalitet. Samordning internt och andra projekt. Personalomsättning. 
Överprövning av tilldelningsbeslut.

Troligt scenario: Lämplig organisation tillsätts. Eventuell omorganisation påverkar ej projektet. Upphandling 
enligt LOU. TK har en kompetent projektorganisation. Normal kvalitet på bygghandlingar. 
Överprövningar försenar ej projektet.

Möjlighet: Tydligt projekttänk och ett solitt stöd inom den egna linjeorganisationen. Hög 
projekteringskvalitet.

Hot: Tidplan och beslut förskjuts. Projektet råkar ut för finansieringsproblem och stoppas. 
Brister i projektledningen. Interna nyckelpersoner slutar. Dålig styrning och överprövningar 
av upphandlingar sker.
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10.4 Opinion/omvärld

Beskrivning: Krav på fördjupande utredningar. Tillkommande krav på miljöutredningar. Ändrade 
externa krav. Förändrad sträckning. Hantering av media och information. Försenade 
myndighetsbeslut. Samordning med angränsande projekt. Opinion, politik. 

Troligt scenario: Inga politiska förändringar påverkar projektet. Allmänheten är välinformerad och 
ställer sig bakom projektet. 

Möjlighet: Stor politisk enighet om projektet och en positiv allmänhet.

Hot: Politisk oenighet. Relationen till politiken samt andra intressenter är negativ.
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10.5 Oväntade händelser i byggskedet

Beskrivning: Ändrad omfattning av provisorier/temporära lösningar. Ändrad omfattning av vägtrafik och 
sjöfart under byggtiden. Okända markföroreningar, arkeologiska fynd, ledningar. 
Klimatvariationer såsom väder, vind och vattenstånd. Nya produktionsmetoder. Tvister 
med entreprenörer. Allvarliga olyckor.

Troligt scenario: Projektet följer tidplanen, bra logistik under byggtiden. Inga överraskningar avseende 
geoteknik, geohydrologi eller markföroreningar. Få eller inga olyckor. 

Möjlighet: Bättre tillgång till trafikerade anläggningar ger ett underlättande av logistik av personal och 
material. Ny teknik ger effektivare arbetssätt.

Hot: Missbedömningar av trafik under byggtiden ger låg verkningsgrad på arbetsplatsen. Dålig 
tillgång till trafikerade anläggning ger bekymmer med att hantera logistiken. Flertalet 
olyckor på arbetsplatsen stoppar bygget. Mycket besvärliga väder och 
vattenståndsförhållanden.
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	Sammanfattning
	1 Bakgrund och tidigare arbete
	Figur 1: Prognosticerat dagligt antal gång- och cykelresor över Göta älv 2035 och 2050, jämfört med 2014. Från Gång- och cykelbroar över Göta älv – Planeringsförutsättningar september 2020 (trafikkontoret 2020).
	1.1 Trafikkontorets utredningsarbete
	Figur 2-7: Rapporter framtagna under trafikkontorets utredningsarbete 2016-2020.

	1.2 Trafikkontorets process för planering och investering för ett projekt av principiell beskaffenhet
	Figur 8: Trafikkontorets process för planering och investering i grönt, tillsammans med formaliserade beslutsportar på kommunfullmäktigenivå i orange.

	1.3 Syfte och avgränsning för rapporten

	2 Förutsättningar och strategier
	2.1 Koppling till Göteborgs stads mål och styrande dokument
	Figur 9: Förväntad påverkan på strategierna som pekas ut i Trafikstrategi för en nära storstad (trafiknämnden 2014), där grön är större positiv påverkan, ljusgrön viss positiv påverkan och rosa risk för viss negativ påverkan.

	2.2 Avgränsningar
	2.2.1 Fokus på gående och cyklister

	2.3 Övergripande nyttor med fler gång- och cykelbroar över Göta älv

	3 Motiv till val av placering
	Figur 10: Geografisk avgränsning för tidigare utredningar.
	Figur 11: En gång- och cykelbro föreslås inom det markerade området.
	3.1 Sammanställning av önskade broar och färjelinjer
	Figur 12: Sammanfattande bild av diskuterade kopplingar över älven i olika projekt inom Göteborgs stad och hos samarbetsorganisationer, från rapporten Kopplingar över Göta älv – sammanställning av behov och förutsättningar 2016.

	3.2 Nyttoanalyser
	Figur 13: De sju brolägen som analyserades fördjupat 2017. Brolägena 6, 7 och 9 bedömdes som sammantaget mest nyttiga.
	Figur 14: Förändring i restid och flöden för cykelflöden 2014 om nya broar skulle tillföras systemet. Till vänster redovisas antalet sparade timmar i cykelsystemet per dag om respektive bro skulle byggas. Till höger redovisas antalet dagliga resenärer...

	3.3 Genomförbarhet sett till att undvika konflikt med kryssningsfartyg och färjetrafik till Danmark
	Figur 15: De tre mittenbroarna som i nyttoanalysen bedömdes mest nyttiga.
	Figur 16: Passage plan Gothenburg 2016, publicerad av Sjöfartsverket. Cirklarna i älven illustrerar möjliga vändzoner för större fartyg.

	3.4 Föroreningar i mark och vatten
	Figur 17: Analyserade brolägen nummer 7 och 9.
	Figur 18: Illustration av föroreningssituationen i vattenområdet med angivna mäktigheter av förorenade sediment. Bild från Gång- och cykelbroar över Göta älv – Merkostnader för mark och sedimentsanering (Relement på uppdrag av trafikkontoret 2020).

	3.5 Lokala kopplingar och lokal påverkan
	Figur 19: Inzoomad bild på det kostnadsbedömda läget. Färgmarkeringen på kajerna redovisar kajanläggningens användbarhet, där gröna kajer kan angöras medan rödmarkerad kaj är olämplig att angöra utifrån skicket dess konstruktion. Den gula ringen marke...
	Figur 20. Utsnitt ur Utbyggnadsplan för cykelinfrastruktur (Ramböll på uppdrag av trafikkontoret 2018). Det föreslagna broläget kopplar ihop både cykelbanor i huvudnätet och stråk i pendlingscykelnätet, och är utpekat som en relation med behov av cyke...


	4 Beskrivning av projektet
	4.1 Projektets syfte och mål
	4.2 Planeringsförutsättningar
	4.2.1 Gällande planer och riksintressen
	4.2.1.1 Översiktsplan 2009
	Figur 21: Utsnitt ur markanvändningskartan för översiktsplan för Göteborg antagen 2009. Det svarta, korta, raka strecket över Göta älv utgör markreservat för en gång- och cykelbro över Göta älv.

	4.2.1.2 Detaljplaner
	Figur 22: Gällande detaljplaner och stadsplaner, från GOkart.

	4.2.1.3 Riksintressen
	Figur 23: Områden av riksintresse för kulturmiljövård (rött), hamn (ljusblått) och sjöfart (mörkblått), från GOkart.


	4.2.2 Fastighetsägare och pågående användning av mark och vatten
	Figur 24 och 25: Markägarskap. Rödmarkerade fastigheter ägs av fastighetsnämnden och grönmarkerade fastigheter ägs av Älvstranden utveckling AB. Rosa område på bilden till höger markerar ÄUAB:s servitut på fastighetsnämndens vattenfastigheter.

	4.2.3 Angränsande pågående projekt
	4.2.3.1 Lindholmsförbindelsen
	4.2.3.2 Hisingsbron
	4.2.3.3 Fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg
	Figur 26: Bild från stadsbyggnadskontorets arbete med FÖP C som visar viktiga förbindande stadslivsstråk i centrala Göteborg som bör utvecklas för att sprida stadsliv. Streckade stråk är framtida och ligger inom omvandlingsområden, de är inte exakta (...

	4.2.3.4 Stadsmiljöplan innanför Vallgraven
	Figur 27: Illustration från trafikkontorets pågående arbete med Stadsmiljöplan innanför Vallgraven. Den blåa heldragna pilen redovisar stråket Stora Hamnkanalen. Den streckade blå pilen redovisar möjlig framtida koppling över älven, som i stort samman...

	4.2.3.5 Utbyggnation inom Detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan inom stadsdelen Lundbyvassen
	4.2.3.6 Restaurering och uppförande av högvattensskydd på Packhuskajen
	4.2.3.7 Restaurering av kanalmurar och uppförande av högvattensskydd vid södra brofästet
	Figur 28. Behov av samordning vid Packhusplatsen. Grön heldragen linje markerar den kaj som park- och naturförvaltningen håller på att rusta upp och förse med högvattenskydd. Orange linje förses i samma projekt med högvattenskydd men inga förstärkning...

	4.2.3.8 Västlänken och återställande av mark i etapp Kvarnberget samt kommande program för Packhusplatsen
	4.2.3.9 Underhållsmuddring av farleden


	4.3 Projektets innehåll och omfattning
	4.3.1 Placering, dimensionering och bärighet
	4.3.1.1 Längd, bredd och segelfri höjd
	Figur 29: Skiss över den föreslagna gång- och cykelbron med preliminära anslutningar till befintlig eller kommande gång- och cykelinfrastruktur. Det är denna skiss som har legat till grund för kostnadsbedömningen. Brokonstruktionen är 330 meter lång o...
	Figur 30: Bredder på cykelbanor för god och säker framkomlighet, från Cykelprogram för en nära storstad (antagen av trafiknämnden i mars 2015). När bron finns på plats är förslaget att den ska ingå som en del av Göteborgs stads pendlingscykelnät. Flöd...
	Figur 31: Funktionsklass 1 och 2 i Göteborgs gångnät, från databasen Trafiknätsplan för Göteborgs stad – trafikanspråk idag och i framtiden (trafikkontoret, 2020). Den föreslagna gång- och cykelbron kopplar framförallt samman blåa stråk i stadsmiljö o...
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